
 

26 april tot 
En met 7 mei  Meivakantie 
13 en 14 mei  Hemelvaart; 

kinderen vrij 
21 mei  Klankencaravaan 
24 mei  Pinksteren; 

Kinderen vrij 
25 mei  Studiedag; 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 6 
- groep 7 
- groep 8 

------------------------------------------- 
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Nieuws van de directie 

De jonge kinderen in groep 1 en 2 zijn helemaal vol van het 

thema Pluk van de Petteflat. Een auto met een hijskraan, zelf 

experimenteren, de flat van Puk bouwen met de blokken, “ik 

ben mevrouw helderder” zegt een jongen als ik in de klas kom. 

(Wat een emancipatie!). Dollie de duif schilderen door zelf de 

kleuren van de verf te mengen. Samen verhalen en gedichten 

lezen van Annie MG. De presentatie met een film van de 

kunstwerken. Het project voedselbank. Een keuze uit de 

verschillende activiteiten die deze maand hebben 

plaatsgevonden. Het enthousiasme van de kinderen waar wij 

enthousiast van worden. Het rijke leren en leven in de school. 

Hoe normaler het leven buiten weer wordt, hoe meer we De 
Springschans zijn die we willen zijn. Samen de wereld 
ontdekken, binnen en buiten leren. Met een stevige basis op 

de kernvakken. Nu nog een beetje aangepast, straks weer als 
vanouds. 

Op vrijdag 16 april is de enquête over schooltijden afgesloten 
en maakt Sanne Smeenk van AndereSchooltijden een 

analyse. Op basis daarvan neemt het MT van De 
Springschans een zogenaamd voorgenomen besluit, die aan 

de MR wordt voorgelegd voor instemming. De verwachting is 
dat wij u uiterlijk in de week van 17 mei gaan berichten over 
de uitslag, of zoveel eerder als mogelijk. 

Vooralsnog gaan we ervan uit dat het tijdelijke continue 
rooster de gehele maand mei van kracht blijft. Dit is mede 
afhankelijk van de mogelijkheden van verruiming met 

betrekking tot de Corona maatregelen voor een basisschool.  

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
http://www.obsdespringschans.nl/


 

 

 

 

Mochten er versoepelingen komen, dan maakt TSO Kinderstralen aanspraak op de 

contractuele verplichting om hun diensten in te zetten. We houden u daarvan op de 
hoogte. 

Wilt u er rekening mee houden dat er dinsdag 25 mei geen onderwijs wordt verzorgd. 

Dit is een margedag. 

Geniet samen met uw kinderen van twee fijne vrije weken. 

 

 

 

 

Nieuws van de intern begeleider 

In het bovenstaande kunnen wij als team van de Springschans helemaal achterstaan! 

Deze zin staat al jaren op de boekjes van de EIND IEP toets groep 8. 

Vandaag en morgen (20 en 21 april) heeft groep 8 weer de eindtoets gemaakt. 

Zo’n eindtoets markeert eerder het einde van de basisschooltijd dan dat het ons over  

het algemeen nieuwe inzichten in een van onze leerlingen verschaft.  

De leerlingen van groep 8 zitten dan al een aantal jaren bij ons op school en wij hebben ze dan ook goed leren 

kennen. Wij weten dus waar ze goed in zijn, wat beter zou kunnen, waar hun leervoorkeuren en interesses 

naar uitgaan, hoe sociaalvaardig ze zijn en hoe ze zich kunnen handhaven in een klas/ groep/ school. We 

weten wat ze leuk vinden, waar ze verdrietig van worden wie hun ouders zijn en wie hun vrienden zijn.  

Het advies van de leerkracht van groep 8 hangt dus gelukkig niet van de eindtoets af maar hoe een team van 

leerkrachten ze in de loop van de jaren hebben zien ontwikkelen. 

De eindtoets geeft ons vooral een bevestiging van hun leerpotenties en welk type Voortgezet Onderwijs het 

beste bij ze past. 

Na deze periode breekt vooral een periode aan van musicals, kamp, clinics en andere gezellige activiteiten die 

alle kinderen zich jaren later nog kunnen herinneren mede omdat dit anders dan anders moet worden 

vormgegeven vanwege een of andere pandemie. 

De leerlingen zullen genieten van deze periode maar het team van de Springschans doet dat ook vanwege de 

gezellige bedrijvigheid die het met zich mee brengt. 

Dus vooral: Geniet met elkaar van deze laatste periode op de basisschool want deze periode komt NOOIT 

meer terug! 



 
 

 

 

 

Vakantierooster en studiedagen 2021- 2022  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Studiedagen: 

13, 14 en 15 oktober 2021 

18 februari 2022 

 

 

 

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10- 2021 

Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01- 2022 

Voorjaarsvakantie 21-02-2022 t/m 25-02- 2022 

Pasen 15-04-2022 t/m 18- 04- 2022 

Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05- 2022 

Hemelvaart 26-05-2022 t/m 27-05- 2022 

Pinksteren 06-06-2020 

Zomervakantie 18-07-2022 t/m 26-08-2022 


