
 

3 nov boerderijbezoek 
groep 7 

3 nov schaatsen groep 6 
t/m 8 

6 t/m 10 nov oudergesprekken 
7 nov groep 8 bezoekt het 

Clusius College 
8 nov Studiedag voor de 

bovenbouw. De 
kinderen van groep 
5 t/m 8 zijn vrij. 

14 nov Voorstelling voor 
groep 7 en 8 in een 
bus op het 
schoolplein. 

16 nov schoolreisje groep 6 
en 7 

16 nov groep 8 bezoekt de 
Loet met HVO 

16 nov schaaktoernooi 
21 nov openbak 
  
 
 
 
-------------------------------------------

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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• Oudergesprekken 

• Leefstijl thema 2 

• Topondernemers 

• Icegames bij de Meent voor groep 6,7 en 8 

• Sportfonds 

 

 

 

 

Oudergesprekken 

In de week van 6 november zijn de oudergesprekken in alle 

groepen. Deze gesprekken zullen in het teken staan van de sociaal-

emotionele ontwikkeling; hoe voelt uw kind zich in de groep, wat 

zien wij als leerkrachten en wat ervaart u als ouder.  

In groep 8 krijgen alle ouders het voorlopig schooladvies. Deze 

gesprekken zullen 20 minuten duren. 

 

Leefstijl thema 2 

Na de herfstvakantie starten alle groepen met thema 2 van 

Leefstijl; Praten en luisteren. 

In dit hoofdstuk staat communicatie centraal; praten, luisteren en 

stil zijn. Allemaal actieve vaardigheden die kinderen gaandeweg 

leren. Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk 

kan zijn als zelf iets vertellen. 

Ook dit thema bestaat uit vier lessen, die verspreid over de weken 

tot de kerstvakantie worden gegeven. 

Van de leerkrachten krijgt u de informatiebrief die specifiek over de 

inhoud van de leerstof gaat die in de klas van uw kind wordt 

behandeld. 

 

Topondernemers 

Na de herfstvakantie starten we met TOP ondernemers weer met 

een nieuw thema, thema 6. 

Voor de groepen 3 en 4 heet het thema 1 t/m 15. 

De groepen 5 t/m 8 hebben als thema A t/m Z. 

 

De invulling is per bouw uiteraard verschillend, net als de 

verwerking. 

 

De groepen 3 en 4 kunnen gaan werken aan thema’s als: de fiets, 

je lichaam, het bos, feesten, dagen van de week, maanden van het 

jaar, spinnen, voetbal, praten met je handen. 

 

De groepen 5 en 6 hebben o.a. de thema’s: B van bioscoop, D van 

drijven, Z van zintuigen, H van hoofdsteden, K van kristallen, G van 

grond, O van ontwerpen, S van Seizoenen, V van Vikingen,  

W van water en C van componisten. 

 

 

 

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/


 
De groepen 7 en 8 zullen bv. gaan werken en leren over: 

Nieuw Zeeland, de Arabische Wereld, Indonesië, 

Communisme, Luther, Elektriciteit, Berlijnse Muur, Crisis 

jaren, Muziek maken, wereld wateren, Willem van Oranje, 

roest, visserij. 

 
Icegames vrijdag 3 november 

Ijsbaan de Meent organiseert dit jaar de ICE-games. 

Het is een Olympisch programma met onder andere de volgende activiteiten: curling, biathlon, 

ice-bike, ijshockey en discoschaatsen. 

Doordat wij ons snel hebben ingeschreven kunnen wij hier kosteloos aan meedoen met de 

groepen 6, 7 en 8. 

Het is de bedoeling dat alle kinderen handschoenen meenemen. Als de kinderen zelf schaatsen 

hebben dan is het de bedoeling dat ze deze ook meenemen. Is uw kind niet in het bezit van 

schaatsen, dat kunnen zij hun schoenmaat doorgeven aan de leerkracht. Er zullen dan schaatsen 

klaarstaan op de ijsbaan. 

De groepen 6 t/m 8 krijgen hier nog een aparte brief over van hun leerkracht. 

 
 
Sportfonds 

Alle kinderen moeten kunnen sporten en aan culturele activiteiten meedoen 

 

Het nieuwe schooljaar is inmiddels al weer een tijdje begonnen en daarmee ook het nieuwe 

sport- en cultuurseizoen. Veel kinderen proberen nu een nieuwe sport of culturele activiteit uit, 

maken vriendjes en ontwikkelen zich op deze manier spelenderwijs. Helaas zijn er veel kinderen 

voor wie dit vanwege de financiële thuissituatie niet is weggelegd. Voor hen is het 

Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds in Heiloo actief. De fondsen betalen de contributie en 

waar nodig de attributen voor kinderen en jongeren uit de gemeente Heiloo. Deze kinderen 

worden aangemeld door een intermediair. Dit is een professional die de gezinssituatie van het 

kind kent. Dit kan dus een juf of meester zijn of een jongerenwerker, jeugdhulpverlener of 

huisarts.  

 

Heeft u niet genoeg financiële middelen om uw kind(eren) te kunnen laten sporten of mee te 

laten doen aan culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld toneel- of dansles? Dan komt uw kind 

wellicht in aanmerking om via het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds te sporten of aan 

culturele activiteiten te doen. Kijk voor de voorwaarden op www.jeugdsportfonds.nl/noord-

holland en www.jeugdcultuurfonds.nl/noord-holland. Voor het doen van een aanvraag, kunt u 

terecht bij de juf of meester van uw kind(eren) of een andere professional die uw gezin goed 

kent. “Op deze manier helpen we jaarlijks veel kinderen in andere gemeenten. We zijn blij dat wij 

ook kinderen in de gemeente Heiloo kunnen helpen”, vertelt coördinator Arianne Niks van beide 

fondsen. “En dat is belangrijk, want een kind verdient het om te kunnen sporten en culturele 

activiteiten te doen met vriendjes en vriendinnetjes. Op die manier ontwikkelt het zich op sociaal 

vlak en natuurlijk ook fysiek. Echter weten we dat er veel kinderen zijn die onze hulp nodig 

hebben, maar ons nog niet hebben gevonden.” 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de fondsen. Ook staan de medewerkers 

u graag telefonisch te woord of u kunt een e-mail sturen.  

 

Jeugdcultuurfonds 

www.jeugdcultuurfonds.nl/noordholland  

06-20074161 

noord-holland@jeugdcultuurfonds.nl 

 

Jeugdsportfonds 

www.jeugdsportfonds.nl/noordholland  

06-20074161 

noord-holland@jeugdsportfonds.nl 

 
 

http://www.jeugdsportfonds.nl/noord-holland
http://www.jeugdsportfonds.nl/noord-holland
http://www.jeugdcultuurfonds.nl/noord-holland
http://www.jeugdcultuurfonds.nl/noordholland
http://www.jeugdsportfonds.nl/noordholland


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


