
 

1 t/m 5 nov  oudergesprekken 
3 nov  badminton groep 7a 
4 nov  badminton groep 7b 

en groep 8 
16 nov  informatieavond 

groep 8 VO 
16 nov  zumba groep 7a 
19 nov  basketbaltoernooi 

groep 8 
26 nov  basketbaltoernooi 

groep 7 
30 nov  zumba groep 7b  
1 dec  Sinterklaasfeest 
    
   
 
 
 
 
  
 
   
   
   
 
  
 
 
 
-------------------------------------------

Kijk voor de  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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Wij kijken terug op energieke studiedagen op Terschelling. Ja, 
wij hebben heus de walrus gezien in de haven. Dat was een 
bijzondere start van drie dagen met de schoolontwikkeling 

aan de slag zijn, samen ontspannen en plezier maken. We 
zijn een sterk team samen. 

Groei en herinrichting school: na de kerstvakantie zijn er drie 

kleutergroepen 1/ 2. De ouders van deze groepen worden 
hierover apart geïnformeerd. Voor één groep creëren we een 
tijdelijke plek in de school. Een definitieve herinrichting van 

de school staat gepland voor schooljaar 2022-2023. 

Oproep aan ouders: heb je een onderwijsbevoegdheid, of ken 
je iemand die je kan verleiden om bij ons bestuur te komen 

werken? De grootstedelijke problematiek met betrekking tot 
tekorten aan onderwijspersoneel treedt nu op in onze regio. 

Het bestuur van ISOB trekt alles uit de kast om aan de vraag 
te voldoen. Verschillende scenario's worden in het 
directieoverleg op 2 november besproken. Collega's van De 

Springschans werken extra. Vertel het rond dat we graag met 
nieuwe collega's in gesprek gaan. 

De ‘Coffee Corner” van De Springschans is in ontwikkeling. 

Een afvaardiging van leerlingen uit groep 7 heeft een 
bedrijfsplan gemaakt, verzamelt spullen en tuigt de CC op. De 
naam wordt SPRINGBUCKS. Binnenkort gaan ze open. Eerst 

op proef. Een week, om te onderzoeken of de aanpak werkt, 
of er ‘klanten’ zijn. Opening maandag 8 november. Open van 

08.25 uur-08.50 uur. Welke ouder wil een helpende hand 
bieden in deze eerste week? 

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/


 

 

 

 

 

Vervanging: Suus Bakker, leerkracht van groep 6 en 7, gaat medio november met 

zwangerschapsverlof. Zowel Helmi als Ellen gaan tijdelijk een dag meer werken. Op 
donderdag komt Karin in groep 7. 

Lobke kan nog niet haar werkzaamheden hervatten. Tot de kerstvakantie is Jose de 

vaste invaller naast Joke en Eva. 

 

Sinterklaas 

Woensdag 1 december komt Sinterklaas ons weer verblijden met een bezoek. Hij zal 
tussen 8.45 en 9.00 aankomen. We verwachten de kinderen op de normale tijd met hun 

jas aan in de klas en we gaan dan per groep naar buiten. We hopen dat er geen nieuwe 
maatregelen komen en u erbij kunt zijn op het plein. Ze krijgen deze dag wat te 

drinken van de OAC, een kleine versnapering voor de kleine pauze moet u wel 
meegeven. We hopen op mooi weer en veel gezelligheid.  
 

Groeten van de Sintcommissie 

 

 


