
 

2 nov clinic schermen 
groep 5 t/m 8 

3 nov Openbak 
4 nov studiedag; alle 

kinderen vrij 
6 nov schoolreisje groep 7 
9 nov basketbalclinic 

groep 3 t/m 8 
9 nov groep 8 

continurooster 
10 nov schoolarts; kinderen 

uit 2005 

11 nov Sint Maarten 
13 nov lootjes trekken 

groep 5 t/m 8 
16 t/m 20 
Nov oudergesprekken 
16 nov groep 8 clinic 

rolstoelbasketbal 
23 nov onderzoek Peil 

Techniek groep 8 
2 dec groep ½ b Op de 

Planken 
4 dec Sinterklaasviering 
   
 
 
------------------------------------------- 
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 3/4 
- groep 4 
- groep 5 
- groep 6 
- groep 7a – groep 7 b 
- groep 8 

------------------------------------------- 
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     Tevredenheidsonderzoek 

 

Afgelopen maand zijn er drie tevredenheidsonderzoeken 

afgenomen;  

- Een kindertevredenheidsonderzoek vanaf groep 5 

- Een oudertevredensonderzoek; met een respons van 129 

- Een personeelstevredenheidsonderzoek 

 

Wij hopen u hierover in de info van december te kunnen 

informeren. 

 

 Studiedag 4 november 

 

Komende woensdag, 4 november, is er een studiedag voor het 

team. Op deze dag zijn alle kinderen van de school vrij. 

 

 Schoolapp 

 

Er is een school-app beschikbaar met informatie over de Springschans.  

Met deze app kun je de kalender van school bekijken, foto’s bewonderen, 

nieuwsbrieven ophalen en lezen, naar de website gaan en contact- 

informatie vinden.  

Om deze te krijgen ga je naar de Play-store (Android smartphones) of naar 

de App Store (Apple smartphones).  

-  Ga naar zoeken en zoek op ‘Schoolsunited’  

-  Download de gratis app  

-  Na downloaden open je de app en ga naar instellingen  

-  Vul hier het websiteadres in van school, www.obsdespringschans.nl 

en klik op bevestigen  

-  De app is klaar voor gebruik  

 

Sinds kort is hier een functie bijgekomen; u kunt namelijk door middel van 

een inlogcode een extra icoon aanmaken voor de groep waar uw kind zich 

in bevindt. U komt dan rechtstreeks op de groepspagina van de klas. Hier 

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=240
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=245
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=243
http://www.obsdespringschans.nl/


 

vindt u foto’s en teksten van de gebeurtenissen van de klas van uw 

kind. Het is mogelijk meerdere groepen aan te maken. 

Dit gaat op de volgende manier: 

 Ga naar de schoolapp 

 Ga naar instellingen 

 Kies Groepscodes/ Group codes 

 Voer de juiste code in (zie schema hieronder) en bevestig 

 U krijgt nu bovenin het startscherm van de app de groep(en) 

staan die u heeft toegevoegd. 

 

 

 

 

Ouderbijdrage en oudercommissie 

 

Alle ouders van de Springschans hebben afgelopen maand een verzoek ontvangen om de 

jaarlijkse ouderbijdrage over te maken. Deze bijdrage is 60 euro voor groep 1 t/m 7 en 120 euro 

voor groep 8. Afgelopen schooljaar heeft 94 % van de ouders deze ouderbijdrage betaald. 

De OAC (Ouder Activiteiten Commissie) beheert deze bijdrage. Deze commissie is dit schooljaar 

enthousiast begonnen en gaat ons komend jaar helpen bij het organiseren van feesten en 

activiteiten. U bijdrage, zowel financieel als actief, wordt zeer op prijs gesteld. 

De ouderbijdrage draagt op vele vlakken bij aan het onderwijs van onze school; 

- Sinterklaasfeest 

- Kerstfeest 

- Vaste activiteiten 

- Schoolreis groep 1 t/m 7 

- Schoolkamp groep 8 

- Afscheid groep 8 

- Bijdrage per groep  

- Excursies en projecten 

 

Van het geld dat de klassen krijgen beslissen de leerkrachten per jaar waar ze het voor gaan 

inzetten. Dit kan bijvoorbeeld uitgegeven worden aan bijzonder knutselmateriaal, voor kerst, Sint 

Maarten of vader- en moederdag, een spel voor de klas of een excursie. 

Ook is er voor elke klas kookgeld. 

Tijdens de thema’s proberen we voor de groepen een excursie of een clinic op school te regelen.  

 



 

De oudercommissie is dit jaar begonnen en zij hebben hun 

eerste vergadering erop zitten. Op korte termijn zullen zij zich 

voorstellen op de website en zult u via de Info of ouderportaal 

geïnformeerd worden over komende feesten en activiteiten. 

 

 

 Nascholingscursus typen 

 

Dompvloet Opleidingen biedt voor de kinderen van groep 6,7 en 8 een nascholingscursus typen 

aan bij ons op school. 

Deze cursus vanaf maandag 25 januari 14 weken lang op maandag van 15.45 uur tot 16.45 uur 

zijn. De ouders van groep 6,7 en 8 hebben hier een bericht via Ouderportaal over ontvangen.  

Op de Facebookpagina en website kunt u meer informatie vinden. 

 

Onderzoek Natuur en Techniek 

 
Op maandag 23 november zal het expertisecentrum Nederland een onderzoek afnemen bij groep 8. Zij 
zullen onderzoeken wat de techniekkennis is van een leerling in groep 8. 
De kinderen  beantwoorden 18 vragen waarmee hun kennis op het gebied van Natuur en Techniek wordt 
getoetst. Aansluitend vullen ze een vragenlijst in, die onder andere gaat over hun houding ten opzichte van 

Natuur en Techniek. Na uiterlijk 45 minuten eindigt het klassikale deel van de toetsing. 
Na een korte pauze start de praktische opdracht. Iedere leerling voert één praktische opdracht uit. Ze doen 
dat individueel of in kleine groepjes 

 LOS 

 

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van LOS. 

 

 

 


