
 

1 okt informatieavond 
groep 8 

2 okt clinic turnen groep 
½, 6, 7 en 8 

6 okt informatie VO groep 
8 

12 oktober groep ½ naar de 
Bruna 

12 oktober groep ½ en groep 4 
bezoek van 
professor Veel 

13 oktober clinics judo groep 1 

t/m 4 
14 oktober informatie VO groep 

8 
15 oktober boekenmarkt 
16 oktober op de planken ½ a 
16 oktober bovenbouw ’s 

middags vrij 
4 november studiedag;alle 

kinderen vrij  
 
 
------------------------------------------- 
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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Schoolplein-opknap-dag 

 

12 september was er een opknap-dag voor het schoolplein bij ons 

op school. 

De hele ochtend is er enorm hard gewerkt door een grote groep 

ouders en het plein ziet er weer prachtig uit. 

Wij willen alle ouders nogmaals enorm bedanken voor de inzet! 

 

 

Thema; Raar maar waar! 

 

Op 28 september zijn we de kinderboekenweek met het thema 

“Raar maar waar!” gestart! Foto’s van deze opening kunt u op onze 

website en onze Facebookpagina vinden. 

Natuur, wetenschap en techniek zullen komende weken centraal 

staan in alle klassen. 

Op 15 oktober is er van 14.30 uur tot 15.15 uur een boekenmarkt. 

Alle kinderen mogen deze dag boeken meenemen die ze willen 

verkopen, een kleedje en geld meenemen om boeken bij anderen te 

kopen. De prijzen van de boeken gaan tot 1 euro. 

Het is voor de kinderen van groep 1 t/m 4 erg prettig als deze 

middag begeleiding is van een ouder, broer of zus, etc. 

 

 

Bag tot he future 

 

Vorige week heeft groep 8 de actie “Bag tot he future” bij ons op 

school op gang gebracht. Veel mensen hebben een rugzak 

ingeleverd, met daarin speelgoed voor de kinderen die gevlucht zijn 

uit oorlogsgebieden. 

Groep 8 heeft alle rugzakken uitgezocht en ze voorzien van een 

label, zodat de tas bij het juiste kind terecht zou komen. 

Zaterdag 19 september konden we ruim 200 rugzakken naar 

Amsterdam brengen en afgelopen week zijn alle rugzakken naar 

Lesbos gevlogen.  

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/


 

 
 

Tevredenheidsonderzoeken 

 

In de maand oktober zullen wij een tevredenheidsonderzoek afnemen onder de kinderen (vanaf 

groep 5) de ouders en de leerkrachten. 

U zult hier snel informatie over ontvangen. 

 

Nieuwe gezichten in de school 

 

Afgelopen maand zijn er in verschillende groepen stagiaires begonnen met hun stage op de 

Springschans. Hieronder stellen zij zich kort voor; 

 

Kevin; groep 5 

Hallo! Ik ben Kevin Jadoul en loop stage in groep 5 bij juf Marianne. Ik ben 20 jaar oud en woon 

al mijn hele leven om de hoek van de Springschans. Zelf heb ik op de Radboud gezeten. Nu volg 

ik een opleiding om een meester te worden. Tot januari blijf ik bij groep 5 en hoop ik vele lessen 

te mogen geven en een goede meester te worden. Verder ben ik voetbaltrainer bij HSV en train 

de F1/2, C5, A1 en het 8ste. Ik hou van lezen en reizen en heb een heel leuk vriendinnetje die 

tegenover mij woont. Ik zal jullie de komende tijd nog veel zien. Heel veel plezier dit jaar! 

Groetjes van meester Kevin 

 

Eva; groep; groep 7a 

Mijn naam is Eva van der Velden, ik woon in Limmen en ik ben 18 jaar.  

Na vijf jaren HAVO op het Jac. P. Thijsse college in Castricum, heb ik voor de Pabo gekozen.  

Ik volg mijn lessen op hogeschool Inholland in Alkmaar, waar ik vier dagen in de week op het 

fietsje naartoe ga. Naast school heb ik nog een bijbaantje en voetbal ik drie keer in de week. Ik 

ben elke donderdag te vinden in klas 7a bij juf Ellen van Dam. Ik kijk uit naar de 

komende maanden en ik hoop de kinderen ook. 

Groetjes Eva van der Velden 

 

Tim; groep 7b 

Hallo! Laat ik mijzelf even voorstellen: mijn naam is Tim, ik ben 27 jaar oud en ik zit momenteel 

in mijn derde jaar van de opleiding tot leraar basisonderwijs (beter bekend als de PABO) aan de 

hogeschool INHolland te Alkmaar. Omdat ik overdag werk in de thuiszorg, zit ik hier 's avonds in 

de schoolbanken en volg ik de deeltijd-variant van de opleiding. In mijn vrije tijd houd ik mijzelf 

graag bezig met muziek, lezen, stappen met vrienden en lekker eten. Daarnaast grijp ik elke 

mogelijke kans aan om te reizen en probeer ik mij, samen met mijn vriendin, zoveel mogelijk in 

te zetten voor diverse goede doelen in zowel binnen- als buitenland. De komende tijd zal ik op de 

dinsdag stage komen lopen bij meester Bert in groep 7 en ik hoop (en verwacht) een hele leuke 

en leerzame stageperiode tegemoet te gaan op De Springschans. Ik heb er in ieder geval erg veel 

zin in! 

 

 

 

 

 



 

Sportclinics 

 

Afgelopen schooljaar heeft de Springschans meegedaan aan 

de Maalwaterrun en daarbij de prachtige eerste prijs behaald; 

31 sportclinics! 

 

Vanaf oktober zullen deze clinis ingepland gaan worden en zullen alle leerlingen van de school 

verschillende sportclinics volgen. 

De clinics die aan de orde komen zijn onder andere judo, karate, voetbal, hockey, schermen, 

turnen, breakdance en badminton. 

Wij hebben er zin in! 

 

Nieuws van de taal -coördinator Inge Bos 

 

Bibliotheek Heiloo organiseert momenteel een Kinderboekenweek Spaaractie voor alle 

basisscholen. De winnende school ontvangt een prachtig mediapakket. De meeste ouders en 

kinderen van De Springschans doen inmiddels actief mee. Toch staan we nog lang niet aan kop. 

Daarom is ons verzoek aan u en uw kind om allemaal boeken te lenen en natuurlijk veel 

leeskilometers te maken! Tot 17 oktober deelt de bibliotheek stickers uit aan de jeugdleden. Wie 

boeken heeft geleend, krijgt 1 sticker op vertoon van de uitleen bon. Nog geen lid van de 

bibliotheek? Word dat dan snel, en krijg 3 stickers. Tot 18 jaar is lidmaatschap gratis! Wie een 

volwassene meeneemt die lid wordt van Bibliotheek ontvangt wel 5 stickers. Voor elke school 

hangt er een spaarposter in de bibliotheek.  Onze leerlingen plakken de stickers natuurlijk op de 

poster van De Springschans. De school die verhoudingsgewijs (naar het aantal leerlingen) de 

meeste stickers heeft verzameld, wint het mediapakket. Dit wordt zo snel mogelijk na 17 oktober 

bekend gemaakt.  

 

De Kinderboekenweek is op school inmiddels feestelijk geopend. Op 15 oktober, van 14.30 u. tot 

15.20 u., wordt deze afgesloten met onze bekende boekenmarkt! Verzamel alvast leuke kinder- 

en jeugdboeken zodat straks de kinderen weer voor kleine prijsjes leuke boeken van elkaar 

kunnen kopen en lezen natuurlijk! 

 

LOS! 

 

In de bijlage kunt u de nieuwsbrief vinden van LOS! 


