
 

22 apr t/m 
3 mei Meivakantie 
8 mei verjaardagen 

leerkrachten groep 
½ 

8 mei avondbijeenkomst 
“stip op de horizon” 

16 mei theoretisch 
verkeersexamen 
groep 7 

16 mei excursie Parnasia 
groep ½ b 

17 mei excursie Parnasia 
groep 3 

20 mei excursie Parnasia 
groep 4 

21 mei atletiekclinic groep 
8; continurooster 

22 mei praktisch 
verkeersexamen 
groep 7 

23 mei sportdag groep 6,7 
en 8 

27 mei start citoweken 
30 mei alle kinderen vrij 
31 mei alle kinderen vrij  
3,4 en 5  
Juni  kamp groep 8 
6 t/m 11  
Juni alle kinderen vrij  
   

   
   
 
  
 
 
 
-------------------------------------------

Kijk voor de  
kalender of de 
laatste nieuwtjes 
op onze website. 
Of volg ons via 
Twitter. 

------------------------------------------- 
Berichten uit de klas: 

- groep 1/2a  -  groep 1/2b 
- groep 3 
- groep 4 
- groep 5 
- groep 6a 
- Groep 6b 
- groep 7 
- groep 8 
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Nieuws van de directie 
Om mee te beginnen.....veel plezier gewenst deze twee vakantie 

weken! Geniet van de lente, verkoop je spulletjes op Koningsdag, 

herdenk op 4 mei, vier de bevrijding en rust vooral lekker uit. 

Daarna beginnen we aan het laatste stuk van schooljaar 2018-

2019. In de loop van de maand juni gaan we u berichten over de 

bezetting van de groepen en allerlei andere zaken die van belang 

zijn voor het nieuwe schooljaar. Daarop vooruit lopend kunnen we u 

mededelen dat er volgend jaar met 9 groepen gewerkt wordt. Dat 

zijn twee groepen ½, een groep 3,4,5,6,7 en twee groepen 8. De 

twee groepen 8 gaan een intensieve samenwerking in organisatie 

en uitvoering neerzetten. Dit betekent dat de groepen wel de 

ochtend in eigen groep starten, maar gedurende de dag op 

meerdere momenten samenwerken en/of instructie krijgen.  

 

Op 8 mei organiseren we een bijeenkomst over de stip op de 

horizon voor De Springschans. Het nieuwe schoolplan 2019-2023.  

Vanaf 19.30 uur nemen we u graag mee in de ontwikkelingen. Hoe 

kijkt u tegen onze plannen aan, welke adviezen wilt u ons 

meegeven. Wij vinden het leuk als u aanschuift en meedoet. Een 

mail naar info.springschans@isobscholen.nl is voldoende.  

Enkele ouders wijzen ons terecht op de nog voortdurende digitale 

communicatie problemen. Er wordt door de bovenschoolse ICT 

medewerker intensief gewerkt aan een oplossing, die naar zeggen 

er gaat komen. Bij de klassen blijven wij tot die tijd op analoge 

wijze informatie delen. Excuus voor het ongemak.  

De Snappet pilot (de leerstof verwerken op een tablet) gaat na de 

meivakantie in groep 4 en 6 van start.   

 

Nieuws van de intern begeleider 
De afgelopen week hebben de leerlingen van groep 8 de IEP toets 

gemaakt.  

Gelukkig hangt het tegenwoordig niet meer van 1 toets af naar 

waar een kind naar toe verwezen wordt na de basisschool. 

Gedurende de basisschool leren we het kind goed kennen. We zien 

dan hoe een kind zichzelf ontwikkelt, waar hun sterke en zwakke 

kanten liggen en hoe hun leerstijl is. We zien of ze 

doorzettingsvermogen hebben, uitdagingen aangaan, zelfstandig 

zijn en zelfvertrouwen hebben. 

http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=2&page=68
http://www.obsdespringschans.nl/
https://twitter.com/despringschans
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=192
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=194
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=237
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=222
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=239
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=199
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=243


 
 

 

 

We krijgen na zoveel jaar een compleet beeld van een kind zodat we een goede inschatting 

kunnen maken welk type vervolgonderwijs het beste past bij hun mogelijkheden.  

Opvallend dit jaar is dat  de huidige groep 8 over veel middelbare scholen zullen uitwaaieren. 

In onderstaand circeldiagram ziet u hoe de spreiding is verdeeld. 

 

 

Na de citoperiode van januari/februari is er een groeps-brede en school-brede analyse gemaakt 

zodat wij per leerjaar doelen kunnen stellen per vakgebied welke extra onze aandacht behoeft. 

Op deze wijze willen wij direct invloed uitoefenen op het leerproces om zodoende het beste uit 

ieder kind te halen.  

Eind mei/begin juni hebben de kinderen opnieuw een citoperiode waarin hun leervorderingen 

getoetst worden. Van belang is dat het zichtbaar is dat een kind- binnen zijn eigen vermogens- 

ontwikkeling laat zien.  

Als een kind goed in zijn vel zit en met plezier naar school gaat zal een kind eerder floreren. 

Het team van de Springschans hecht dan ook veel waarde aan het contact met de ouders omtrent 

het welzijn van uw kind. Mocht u hierover toch zorg hebben schroom dan niet om dan naar de 

leerkracht van uw kind te stappen. Samen kunnen we kijken naar mogelijke oplossingen om te 

zorgen dat uw kind weer met meer plezier naar school gaat. Daar profiteren we immers allemaal 

van! 
 

Voortgezet Onderwijs Week 
4 tot en met 9 juli  heeft groep 8 Voortgezet Onderwijs Week. In deze dagen werken we zoals het 

op de middelbare school gaat. De kinderen hebben dus een ander rooster dan ze gewend zijn, ze 

wisselen van lokaal en docent per uur en ze hebben al hun spullen in hun rugzak bij zich. De klas 

wordt deze dagen in twee groepen ingedeeld.  
We zoeken voor deze dagen nog ouders die het leuk een les te geven van 50 minuten aan beide 

groepen. Dit kan een les zijn over een hobby, uw werk, een taal of een ander interessant 

vakgebied. 

Mocht u tijd en zin hebben om ons hierbij te helpen dan kunt u een mail sturen naar 

michelle.geul@isobscholen of anouk.vennik@isobscholen.nl. 

U kunt dan ook uw voorkeur aangeven voor een dag of dagdeel. 

 

 

 

 

 

mailto:michelle.geul@isobscholen
mailto:anouk.vennik@isobscholen.nl


 
 

 

 

 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019 

Kerstvakantie  23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie 17-02-2020 t/m 21-02-2020 

Paasweekend  10-04-2020 t/m 13-04-2020 

Meivakantie  27-04-2020 t/m 08-05-2020 

Hemelvaart  22-05-2020 

Pinksteren  01-06-2020 

Zomervakantie 06-07-2020 t/m 14-08-2020 

 

De bovenbouw heeft de vrijdagmiddag voor de herfst-, kerst-, voorjaars-, mei- en zomervakantie 

vrij.  

 

In de volgende info zullen wij ook de studiedagen vermelden. 

 

Zingkikker 

Zoals u misschien weet zingen wij bij ons op school veel liedjes van Chris Winsemius – 

Zingkikker.  

Net als Zingkikker vinden wij dat zingen en muziek maken bij de opvoeding hoort. Dat het goed 

is voor de hersenen om tussen taal en rekenen door regelmatig even te zingen. Dat ieder kind 

het recht heeft om van muziek te mogen genieten, omdat het je leven verrijkt.   

In overleg met Chris Winsemius hebben wij bedacht dat het aardig zou zijn als ook alle kinderen, 

en alle ouders van onze school onbeperkt en overal kunnen inloggen op zijn fantastische 

liedjessite www.zingkikker.nl/studio.  Dan kunnen jullie allemaal de liedjes ook thuis zingen, en 

zelfs op vakantie.  

De inlogcodes die wij speciaal voor jullie hebben geregeld zijn:  

e-mail: ouders.springschans@isobscholen.nl  

wachtwoord: Welkom1851  

P.S. Willen jullie deze inlogcodes alsjeblieft niet doorgeven aan mensen buiten onze school en ook 

niet via internet verspreiden? Daarmee vermijden jullie dat het account op tilt slaat en er een 

nieuw wachtwoord moet worden aangemaakt.   

We hopen dat jullie blij zijn met dit cadeautje! 

 

 

Leefstijl 
Wij beginnen deze week met een nieuw leefstijlthema: Allemaal anders, iedereen gelijk. De titel 

dekt de lading van de inhoud van de lessen heel goed: kinderen worden zich bewust van het feit 

dat ze allemaal verschillend zijn en leren die verschillen te waarderen. We benadrukken 

daarnaast dat ieder kind gelijkwaardig is. 

 

In dit thema wordt expliciet aandacht besteed aan eventueel pestgedrag. Maar eigenlijk zijn alle 

leefstijllessen impliciet een weerbaarheidtraining tegen pesten. In de voorafgaande thema’s is 

gewerkt aan een goede groepssfeer, die beschermend is tegen pesten. Er zijn afspraken gemaakt 

over omgang met elkaar, er was aandacht voor communicatie, emotionele intelligentie en 

zelfvertrouwen. Allemaal ingrediënten om pestgedrag tegen te gaan. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Sportdagen bovenbouw en onderbouw 

Donderdag 23 mei houden we een sportdag voor groep 6, 7 en 8 . Deze vindt plaats bij Trias en het HSV-

terrein. 

We doen verschillende atletiekonderdelen,o.a. sprint, verspringen en hoogspringen en op het voetbalveld 

spelen we voetbal, slagbal en frisbee. Dit doen we in gemengde groepen, dus 6, 7 en 8 door elkaar. 

Ik heb het PCC gevraagd om met hun oudste leerlingen ons te begeleiden en dat gaan ze ook doen, maar 

we hebben ook wat ouderhulp nodig.  

Het leiden van voetbal of slagbal of frisbee, assisteren bij het begeleiden van groepjes of  kinderen met 

blessures ( hopelijk niet!!) , koffie/thee rondbrengen of eventueel andere voorkomende bezigheden. 

We starten om 09.00 uur en zijn rond 14.00 uur klaar. 

Als u wilt helpen kunt u zich bij mij aanmelden: 

bert.ketelaar@isobscholen.nl 

 

Op 10 mei hebben groep 3, 4 en 5 een sportdag op het plein, en de gymzaal. De groepen 7 en 8 verzorgen 

deze sportdag. 

Alle kinderen van 7 en 8 zijn gemixt in 12 groepjes en ieder groepje heeft een sport/spelactiviteit bedacht 

 ( o.a. : trefbal, koningsbal sponzenloop, ring gooien) die de kinderen van de onderbouw in circuitvorm gaan 

spelen.  

Als begeleider van elk onderbouwgroepje helpen de bovenbouwers  of ze staan bij hun spel om te 

assisteren, of bij de limonadetafel. 

Daar zijn we de hele vrijdagochtend mee bezig. 

Duimen voor goed weer dus!! 

 

mailto:bert.ketelaar@isobscholen.nl

