
 

5 t/m 9 nov  oudergesprekken 
5 nov  informatieavond VO 

voor de ouders van 
groep 8 

9 nov  bezoek Clusius 
College groep 8 

12 nov bezoek 
melkveehouderij 
groep 7b 

13 nov ICE games groep 5 
t/m 8 in de Meent 

16 nov  groep 8 bezoekt 
HVC 

19 nov  bezoek 
melkveehouderij 
groep 7a 

26 nov  groep 6 en 7 
bezoekt het West 
Fries museum 

 Groep 8 bezoekt het 
PCC 

5 dec  Sinterklaasviering 
6 dec  bezoek bureau Halt 

groep 8; 
vuurwerkpreventie 

17 dec  groep 8 bezoekt PCC 
Oosterhout 

20 dec  kerstdiner 
21 dec  alle kinderen ’s 

middags vrij 
24 dec  start kerstvakantie 

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

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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• Rondleidingen nieuwe ouders 

• Bezoek in de klassen 

• Oudergesprekken 

• Nieuws van de MR; schoolmobiliteit en 

gedrag 

• ICE games 

• Bericht van bibliotheek Heiloo; Dyslexie 

onder de knie 

 

 

 

 

Rondleidingen nieuwe ouders  

De nieuwbouw in Heiloo trekt gezinnen met kinderen.  

De afgelopen maanden krijgen we vaak het verzoek om nieuwe 

ouders rond te leiden die op zoek zijn naar een goede school voor 

hun zoon of dochter. Wij vertellen met trots en enthousiasme wat 

De Springschans te bieden heeft. In deze periode hebben we 

daardoor al een aantal leerlingen mogen inschrijven die in de 

toekomst vier jaar worden en bij ons hun schoolcarrière starten.  

 

 

Bezoek in de klassen  

Wellicht gaf u zoon of dochter aan dat er deze week een meneer in 

de klas was.  

Deze week heeft de heer Dominique Pedroli van het 

Samenwerkingsverband onze groepen bezocht om het didactisch en 

pedagogisch handelen te observeren en daarin te adviseren. Dit 

advies maakt onderdeel uit van doorlopende schoolontwikkeling 

activiteiten. Het is fijn om een extern deskundige een ‘foto van de 

school’ te laten maken en onze sterkte- en ontwikkelpotenties in 

beeld te laten brengen. Dit helpt ons om de onderwijskwaliteit te 

versterken.  

 

 

Oudergesprekken 

Komende week zullen de oudergesprekken in alle groepen 

plaatsvinden. Deze gesprekken zullen vooral in het teken staan van 

de sociaal emotionele ontwikkeling. In groep 8 zullen de ouders het 

voorlopig advies voor het niveau op het Voortgezet Onderwijs 

horen.  

 

Nieuws van de MR 

Schoolmobiliteit en gedrag  

Afgelopen dinsdag 30 oktober was de eerste echte  

natte dag van de herfst met als gevolg chaos rondom  

school.  

In de MR vergadering van september hebben wij als MR besloten 

ons (weer) eens te verdiepen in het verkeer rondom school. We 

willen kijken of er verbeteringen nodig zijn en/of gemaakt kunnen  

worden. Nu was onze gedachte: wij zijn vast niet de enige school 

met dit probleem, toch?  

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


 
 

 

 

 

 

 

Google bevestigt dat het inderdaad een breed probleem is. Hieronder een stukje uit een artikel 

van crow.nl: 

 

Ondanks de chaotische situaties rondom scholen gebeuren er maar weinig echte ongelukken. 

Ouders ervaren dat de schoolomgeving onveilig is wanneer er veel verkeer is in de 

schoolomgeving, er veel foutgeparkeerde auto’s zijn of er te hard wordt gereden…. 

 

Als eerste stap willen wij en het team u vragen om waar mogelijk met de fiets of lopend te 

komen (al is het maar 1x per week).  

Komt u toch met de auto parkeer deze dan zoveel mogelijk in de daarvoor bestemde vakken, 

houd de hoeken Breedelaan/molenweg vrij en daardoor overzichtelijk, rijd rustig en vertrek op 

tijd zodat indien nodig u een extra rondje kunt rijden.  

Alvast bedankt!  

 

Met vriendelijke groet,  

MR (& team Springschans)  

 

 

Ice-games 

Op dinsdag 13 november doen de groepen 5 tot en met 8 mee met de ICE-GAMES op de Meent in 

Alkmaar. 

Tijdens het maximaal 2 uur durende programma worden onze  leerlingen verschillende 

activiteiten aangeboden. Zij kunnen zelf kiezen hoe zij lekker bewegen op het ijs. De activiteiten 

waar zij uit kunnen kiezen zijn onder andere:  Schaatsen op houtjes, Curling, Biatlon, ICE Biken, 

IJshockey en Sjoel de Puck. 

Bericht van Bibliotheek Heiloo; Dyslexie onder de knie 

Inspiratiemiddag en online training 

  

Heeft jouw kind moeite met lezen en schrijven? Tegenwoordig zijn er heel veel handvatten en hulpmiddelen. Niet alleen 

voor kinderen, ook voor ouders! Hoe help je jouw kind een stapje verder?  

  

Kom naar de inspiratiemiddag dyslexie, een inspirerende en gezellige bijeenkomst over dyslexie voor ouders én kinderen. 

Wissel ervaringen uit en doe nieuwe inzichten op. Voor kinderen maken we de middag extra speciaal met leuke 

activiteiten, zoals theaterlezen, knutselen en snuffellezen met biebhond Mylo. Je gaat naar huis met een leuke goodiebag, 

tips & trucs om thuis uit te proberen en toegang tot de e-learning over dyslexie en andere leesproblemen. 

  

Woensdag 14 november, 14.00 – 16.30, voor ouder en kind. Toegang gratis, graag aanmelden vooraf via 

www.bibliotheekheiloo.nl  

 


