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Leerplicht en verlof
Op de website kunt u de vernieuwde versie vinden van de verlofregeling.
Nieuwe leerlingen
Wij heten de volgende leerlingen welkom op de Springschans:
Yrsa Machacek in groep 6b
Steijn Bijleveld in groep 1/2
Zoe van Hove in groep 1/2
Aris Lange in groep 1/2
Engel Koet in groep ½
Procedure en tijdpad aanstelling nieuwe directeur

Voor de zomervakantie bent u geïnformeerd over het vertrek van Francis. Na
-----------------------------------------de zomervakantie is Dirk Brinkhuis gekomen als interim directeur en zijn we
Kijk voor de kalender
de procedure gestart voor het zoeken naar een nieuwe directeur.
of de laatste nieuwtjes
Afgelopen week hebben de sollicitatiegesprekken plaatsgevonden voor de
op onze website. Of
vacature van een nieuwe directeur voor de Springschans.
volg ons via Twitter.
----------------------------De benoemingsadviescommissie (bestaande uit een teamlid, een mt-lid en
-------------een ouder uit de MR) heeft een advies uitgebracht naar het college van
Berichten uit de klas:
bestuur van de ISOB.
groep 1/2a Hetgroep
college
1/2b van bestuur van de ISOB heeft 29 oktober de procedure besproken en het advies van
- de groep
3a - groep
benoemingsadviescommissie
overgenomen als voorgenomen besluit.
3b
Op 4 november zal er een MR-vergadering zijn, waarin de MR vertegenwoordiger de voordracht
groep 4
de benoemingsadviescommissie
met de MR zal bespreken, waarna ook de MR een advies uit
- van
groep
5
brengen
- zalgroep
6a - naar het college van bestuur.
6b
Alsgroep
het advies
van de MR binnen is zal het college van bestuur volgende week een definitief
groep 7
besluit nemen.
groep 8a - groep
Als8bhet definitief besluit genomen is zal de ISOB de ouders, het team en de collega-scholen
informeren.
-----------------------------------------We streven ernaar de aanstelling uiterlijk 1 januari rond te hebben.
www.obsdespringschans.n
l

Dode Hoek Les
De kinderen van groep 7 en 8 hebben afgelopen week een “dode
hoek” les gehad. Tijdens deze les legde een rijinstructeur uit wat
de gevaren zijn rond de dode hoek en demonstreerde hij dit aan
de kinderen. Met behulp van een DVD werden de gevaren
klassikaal duidelijk gemaakt en werden de volgende twee
vuistregels aangeleerd:
Blijf er recht en ruim achter!
Houdt meer dan drie meter afstand!
De kinderen zijn in groepjes in en om de vrachtwagen wezen kijken om ook zelf de dode hoek te
ervaren.

Oudergesprekken
In de week van 17 november zullen er oudergesprekken plaatsvinden met alle ouders. Op 7
november om 18.00 uur zullen de lijsten op Digiduif opengesteld worden voor alle ouders om de
gesprekken in te plannen. Als u meerdere kinderen op school heeft en de gesprekken achter elkaar
wilt plannen willen wij u vragen er tien minuten tussen te houden.
Website redactie
De volgende kinderen zullen deze maand een stukje op de website zetten:
Veronique
Nila
Marlon
Joost
Merijn
Fietsen
Wil iedereen erop letten dat de fietsen van de kinderen goed in de rekken worden gezet? We zien
steeds meer fietsen op het plein staan, terwijl er echt plek is in de rekken.
Oproep van de kerstcommissie
Wie heeft er nog kerstspullen om de school mee te versieren? Wij zijn erg blij met lampjes,
slingers, ballen en kransen.

Oproep CD-speler
Wij zijn op zoek naar een losse CD-speler die
aangesloten kan worden op onze geluidsinstallatie. Is er
iemand die er nog er eentje over heeft en niet gebruikt?
Wij zijn er blij mee!
Perenactie Clusius College
In Noord-Holland en met name in West-Friesland is de perenteel belangrijk. Door de Russische
boycot van Nederlands groenten en fruit worden onder andere de perentelers zwaar getroffen.
Het Clusius College wil, als school voor groen onderwijs, de perentelers in West- Friesland een hart
onder de riem steken door zoveel mogelijk basisscholen in zijn wervingsgebied te voorzien van
peren; voor elke leerling eentje. Deze actie gaat vergezeld met informatie over (de teelt, afzet en
gebruik van) peren, zoals recepten, een lesbrief, mogelijkheid van een excursie bij een perenteler
etc.
Deze actie vindt plaats in de tweede helft van november.
Is er een ouder die de mogelijkheid heeft voor ons alle peren op te halen?
U kunt zich aanmelden bij info@obsdespringschans.nl
Nieuws van LoS
In september hebben we nog vaak tijdens de overblijf met zijn allen buiten gegeten. Eigenlijk wat
het net picknicken, heel gezellig is dat altijd. Binnen wordt er momenteel veel met playmobiel
gespeeld, het kasteel en allerlei andere bouwwerken worden er gemaakt.

Aan het begin van dit schooljaar is de regel buiten = buiten aangepast, d.w.z: de kinderen mogen
ook van buiten weer naar binnen, mits ze gewoon naar de aula gaan om te spelen en niet in de
gangen, wc’s of lokalen boven komen. De kinderen houden zich hier heel goed aan, fantastisch!
Dus voorlopig handhaven we deze regel.
Elke dinsdag maakt groep 7 lekkere gerechtjes in de aula. Tijdens het overblijven ruikt het dan
heerlijk!! Vaak krijgen we ook wat als er wat over is, zoals bijvoorbeeld brandnetelsoep, heerlijk
was dat!
Toen een van onze medewerkers laatst zei: “kom op, nu opruimen!”, zei een 4-jarig meisje:
“Jaaahaaaa, ik heb maar twee handen hoor!”
Overblijf Medewerkers
In deze nieuwsbrief stelt Leonie zich aan u voor.
“Mijn naam is Leonie Korteweg, ik ben 55 jaar en
betrokken bij het overblijven op de Springschans.
zijn begonnen, heb ik de coördinatie van de
gedaan en was ik ook iedere dag aanwezig bij de
ook heel wat kinderen, broodtrommels,
en wat er allemaal bij hoort gezien.

sinds 15 jaar
Voordat wij met LoS
overblijf 13 jaar
overblijf. Ik heb dan
(lekkende) bekers

Omdat ik ook conciërge ben op onze school ken ik alle kinderen en heb ik voor hen een bekend
gezicht. Voor mij is belangrijk dat het overblijven rustig en gezellig verloopt. De laatste jaren sta
ik voornamelijk in de groep 1/2; we zitten in één van de kleutergroepen aan de tafeltjes uit de
klas en aan de uitklaptafels. Voordat we beginnen met eten gebruiken we hetzelfde “stilteteken”
als de juffrouw, we heten de kinderen welkom en gaan lekker eten! We staan altijd met twee
overblijfkrachten op de kleutergroepen; een van ons gaat controleren over iedereen er is en de
ander gaat voorlezen.
De kinderen moeten een kwartier/mogen een half uur blijven zitten en daarna gaan ze of buiten
of binnen in de aula spelen. Voordat de school weer begint, halen we alle kleuters weer naar hun
klas en controleren of iedereen daar ook weer is.
Ik denk dat het belangrijk is dat de kinderen een “vertrouwd” gezicht zien; je merkt ook dat ze
het fijn vinden dat ze je zien! Je krijgt een knuffel, tekening of een blij gezicht en ook buiten de
school hoor ik regelmatig roepen: “hé overblijf”!, met het bijbehorende zwaaiende handje.
Uiteraard zijn er ook stille kinderen of is er eens ruzie of verdriet. Ook dan is het belangrijk dat ze
je weten te vinden. Ik probeer om alle kinderen aandacht te geven; het lijkt wel een heel groot
gezin!! Soms is het dan ook erg druk en gebeurt er van alles tegelijk, maar ik ben na al die jaren
nog steeds blij dat ik op onze school “overblijf” ben”!
Aan- en afmelden
Per 1 oktober is het telefonisch aan- en afmelden niet meer mogelijk. Wilt u het alstublieft aan
ons doorgeven als uw kind niet komt overblijven of ziek is (s.v.p. niet via de leerkracht).
In verband met de veiligheid willen we uiteraard weten op welke kinderen we moeten rekenen bij
het overblijven!
Aan- en afmelden kan via de nieuwe app, de Ouder login of door middel van een briefje (datum,
naam, groep) in de LoS brievenbus. Dank u wel!
Meer weten of vragen? Spreek Yvonne van der Meij, de coördinator, aan op school of bel haar
LoS-mobiel: 06 – 48 21 46 57.
Nieuws van de GGD
Kinderen en jongeren die rouwen….
Leren leven met verlies is iets dat in feite van jongs af aan geleerd moet worden. Volwassenen
kunnen jonge mensen niet beschermen tegen de aanwezigheid van de dood en de gevolgen
daarvan voor hun leven. Uit onderzoek blijkt dat vrijwel alle kinderen op het moment dat ze naar
het voortgezet onderwijs gaan al te maken hebben gehad met het overlijden van iemand die ze
kennen. Volwassenen kunnen kinderen en pubers wel voorbereiden op het omgaan met verlies.
De beste omgeving om dit te doen is thuis, in de vertrouwde omgeving.
Beseffen dat iemand echt dood is, het erkennen dat die ander nooit meer terugkomt. Zelf
afscheid nemen van de overledene is belangrijk om te kunnen aanvaarden dat iemand echt dood
is. Kinderen moeten ook de gelegenheid krijgen om te praten over de overledene en wat er is
gebeurd, steeds weer opnieuw.
Leren omgaan met gevoelens van pijn door het verlies.
Het gaat hier om het herkennen, uitdrukken en verwerken van gevoelens. Het kan zijn dat
kinderen proberen om het verdriet niet te voelen of dat de ouder het te pijnlijk vindt. Hierdoor
wordt het rouwproces langer. Het gaat dan ook om emoties zoals boosheid, jaloezie , agressie en
schuldgevoel.
Leren leven in de nieuwe situatie, waarin de geliefde er niet meer is. Het duurt een hele tijd
tot het kind beseft dat het werkelijk zonder die persoon verder moet. Er kan een plotseling besef

zijn niet meer te weten hoe mama eruit zag of hoe de stem van papa klonk. Volwassenen kunnen
helpen herinneringen levend te houden, door middel van foto's e.d. of speciale aandacht
besteden aan de verjaardag of sterfdag van de overledene. Kinderen kun je helpen herinneringen
in hun leven een plaats te geven door het maken van tekeningen of een verhaaltje.
Aan wat oudere kinderen kun je perspectief geven dat er een dag komt dat het verlies niet meer
de eerste gedacht is wanneer ze wakker worden. Soms gaan kinderen de overledene idealiseren.
Een andere valkuil is dat kinderen te veel taken van de overledene op zich gaan nemen of dat de
overgebleven ouder zich afhankelijk gaat opstellen.
De overledene emotioneel een plek geven, zodat het kind weer nieuwe relaties aan kan
knopen. Sommige kinderen zijn bang om weer nieuwe relaties aan te knopen. Ze denken onrecht
te doen aan hun overleden vriend wanneer ze vriendschap met een ander aanknopen of voelen
het als verraad aan de moeder wanneer ze vriendschap sluiten met de nieuwe vriendin van
vader.
Of durven niet opnieuw verliefd te worden. Soms zijn kinderen bang om weer nieuwe relaties aan
te knopen, uit angst om wéér iemand te verliezen. Deze angst voor nieuwe contacten kan tot
gevolg hebben dat het kind in het rouwproces blijft steken en in een isolement terecht komt.
(vrij bewerkt naar een tekst van www.voorjongehelden.nl)
Rouwen is dus belangrijk voor kinderen en jongeren. Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u
een afspraak maken bij het Opvoedspreekuur in uw gemeente bij het volgende telefoonnummer:
088-0100555, dagelijks tussen 9.00-12.00 uur. Ook kunt u kijken op www.positiefopvoeden.nl.
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