
 

29 september: 

Start Kinderboekenweek 

met het thema Feest! 

 

9 oktober: 

Boekenmarkt 

 

10 oktober: 

Continurooster groep 5 t/m 8 

 

13 t/m 17 oktober: 

Herfstvakantie 

 

30 oktober: 

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 3a - groep 3b 
- groep 4 
- groep 5 

- groep 6a  -  groep 6b 
- groep 7 
- groep 8a - groep 8b 

------------------------------------------- 
www.obsdespringschans.nl 
 

 

NB: als u een teamlid per mail wilt 
bereiken doet u dit als volgt: 
voornaam.achternaam@isobscholen.nl 
 

MR Kijk voor informatie over de 

MR op onze website.  

Duurzaamheid Kijk op onze 
website.  
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Berichtje van Francis 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Alweer zes weken aan de slag op OBS De Bussel, ik ben er al aardig thuis! Via 
dit korte bericht wil ik alle kinderen en u bedanken voor de hartelijke 
woorden, kaarten, e-mails, cadeautjes die ik heb ontvangen bij het 'gedag 
zeggen' van De Springschans. Ik wens de school, de kinderen en u een goed 
jaar toe en wie weet tot ziens in Heiloo!  

 

 

 

Website-redactie 

 

Sinds dit schooljaar zijn wij van start gegaan met een website-

redactie. De redactie bestaat elke maand uit 5 leerlingen van de 

bovenbouw (uit elke groep 1 leerling). Deze leerling schrijft een 

stukje over zijn of haar eigen klas, maar ook een stukje over een 

onderbouwgroep. De leerling zal een bezoek brengen aan de  

http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=2&page=68
http://www.obsdespringschans.nl/
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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=195
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=236
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=196
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=197
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=199
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=200
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=201
http://www.obsdespringschans.nl/


 

 

 

 

 

 

onderbouwgroep waaraan hij of zij is gekoppeld en een verslag maken over iets waar deze groep 

mee bezig is. 

Elke maand zullen vijf nieuwe leerlingen deze taak op zich nemen. 

Afgelopen maand zaten in de redactie: Jans, Abdallah, Mika, Noa en Daimy 

2 Oktober zullen er nieuwe leerlingen gekozen worden en zal er weer een redactievergadering 

plaatsvinden. 

 

Schoolreisjes! 

 

De groepen 1 t/m 7 zijn afgelopen maand allemaal op schoolreisje geweest! Op de website kunt u 

alle ervaringen zien en lezen! 

 

Kinderboekenweek en boekenmarkt 

 

Op donderdag 25 oktober hebben wij het thema Feest feestelijk geopend! 

Veel kinderen kwamen verkleed op school en samen hebben we gezongen, gedanst en naar piraten 

gekeken! Elke klas heeft een prachtig boek cadeau gekregen. In alle klassen zal de komende 

periode veel aandacht worden geschonken aan het thema. 

Bij beide ingangen staat al een prachtige boekenboom met al onze lievelingsboeken. 

Op de website kunt u bij foto’s-School alle foto’s bekijken van de opening. 

 

Donderdag 9 oktober zullen wij de kinderboekenweek sluiten met onze jaarlijkse boekenmarkt. De 

kinderen mogen deze dag een kleedje, geld en boeken (die ze willen verkopen) meenemen. De 

boekenmarkt zal om 14.00 uur geopend worden en om 3 uur afgelopen zijn. Voor de kinderen van 

groep 1 t/m 3 zou het fijn zijn als u kunt helpen bij het kopen en verkopen van de boeken. Kunt u 

deze middag niet aanwezig zijn, wilt u dit dan aan de leerkracht van uw kind melden? Dan wordt u 

kind gekoppeld aan een begeleider. De maximale prijs voor een boek is 1 euro. 

De kinderen zijn om 15.30 uur uit. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de MR 

 
Meedenken over school 

 

 

De medezeggenschapsraad is het wettelijke inspraakorgaan voor ouders en het schoolteam, 

ingesteld om de directie te adviseren en controleren. Op de Springschans bestaat de raad uit 8 

leden: vier ouders (Rene Hogeveen, Erwin Huijzer, Gurbe van der Schaaf, Saskia Burden) en 4 

leden van het onderwijzend personeel (Marianne Zandbergen, Tine Jansen, Eva Postma, Maartje 

van der Vaart) 

Als medezeggenschapsraad (MR) van de Springschans willen we de belangen van onze kinderen

en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken aan een school waar onze kinderen 

graag naar toe gaan en waar onze leerkrachten het fijn vinden om les te geven. 

Hoe we dit willen bewerkstelligen kunt u begin november lezen in ons jaarplan. Middels dit 

jaarplan willen we u als ouder deelgenoot maken van hetgeen wij als MR, dit jaar van plan zijn 

te doen. Denkt u bijvoorbeeld aan: kwaliteit van het onderwijs, huiswerkbeleid, 

verkeersveiligheid, opstellen van het schoolplan, advies geven over de aanstelling van de 

nieuwe directeur en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en 

andere activiteiten. 

Heeft u vragen, opmerkingen en/of punten die u voor wilt leggen aan de MR: stuur een bericht 

naar: mr.springschans@isobscholen.nl 

Natuurlijk staat eenieder uit de MR ter beschikking om meer informatie te verstrekken en om 

vragen te beantwoorden. Spreek ons gerust aan of stuur een email-bericht!  

(zie www.obsdespringschans.nl onder het kopje Ouders voor foto’s en adressen ) 

 

Traktaties 

 

Als een kind jarig is in de groep vieren we dit! Het team ziet echter de traktaties elke keer 

groter en uitgebreider worden.Wij willen u vragen de traktatie te houden bij een kleinigheid om 

uit te delen. 

 

Nieuwe leerlingen 

In de maand september en oktober heten we de volgende leerlingen welkom!; 

- Imme van Roon   groep 1/2a 

- Choezom Ngr Shang Tsang  groep 1/2b 

- Mattanje Vogelpoel  groep 1/2b 

- Yi van Loij    groep 1/2a 

- Bjorn van der Schaaf  groep 1/2a 

- Michelle Schouffeur  groep 1/2b 
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Hoera! Deze maand zijn jarig: gefeliciteerd! 

 

1 oktober Lotte Dekker 11 jaar 

4 oktober Mercedes Boos 12 jaar 

5 oktober Rosa Beintema 8 jaar 

6 oktober Noel Witbaard 5 jaar 

6 oktober Jari Koopman 6 jaar 

7 oktober Koen Parlevliet 7 jaar 

7 oktober Alex van Twuijver 11 jaar 

10 oktober Jesse Poppe 7 jaar 

11 oktober Tess Ligteringen 7 jaar 

11 oktober Isabel van Baar 12 jaar  

15 oktober Fabian van Bruchem 7 jaar 

16 oktober Koen Weijchers 12 jaar 

16 oktober Hugo van As 9 jaar 

18 oktober Thom Rosenbaum 9 jaar 

20 oktober Fien Heiloo 11 jaar 

20 oktober Hidde Raap 9 jaar 

23 oktober Mandy van Kleef 9 jaar 

25 oktober Celio Geising 9 jaar 

26 oktober Zep Bruijn 7 jaar 

27 oktober Emma Keppels 6 jaar 

27 oktober Pien de Boer 8 jaar 

28 oktober Annoesjka Latychev 10 jaar 

30 oktober Roos Henriet 11 jaar  

30 oktober Maud Leering 11 jaar 

31 oktober Jip Bende 11 jaar 
  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


