
 

  
   
3 okt start thema “oma en 

opa” 
13 okt  boekenmarkt 
14 okt alle kinderen ’s 

middags vrijdag 
17 okt 
t/m 21 okt herfstvakantie 
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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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Opening schooljaar 2016-2017 

Op maandag 5 september werd het schooljaar feestelijk geopend op 

de Springschans. De dag werd spectaculair geopend door de groep 

van 4XM! Gedurende de dag hebben alle klassen twee workshops 

gevolgd en hebben zij hun laatste workshop tijdens de afsluiting 

gepresenteerd voor alle kinderen en ouders. De kinderen en het 

team hebben een enorm leuke, creatieve en mooie dag gehad! 
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     Informatieavond Leefstijl 

Dinsdagavond 13 september was er op school een 

informatieavond over de methode Leefstijl. Met deze nieuwe 

methodiek sociaal-emotionele vaardigheden werken wij vanaf 
dit schooljaar vanaf groep 1. 

Inmiddels zijn alle groepen begonnen met het eerste thema “de groep, dat zijn wij’. Dit thema 
gaat over sfeer en afspraken in de groep. 

Voorafgaand aan elk thema zult u van de leerkracht informatie krijgen via Ouderportaal. Het 

tweede thema “praten en luisteren” zal na de herfstvakantie starten en gaan over communicatie. 

Codes website-app 

De Springschans heeft ook een app, die u kunt instaleren op uw telefoon. Als u via de appstore 

SchoolsUnited opzoekt en download kunt u de Springschans vinden. Via onderstaande codes kunt 
u dan een extra link aanmaken waardoor u direct op de groepspagina van uw kind komt. 

Groep Groepscode     

groep 1/2 a 2016 Gr1VJ2a
      

groep 1/2 b 2016 Gr1W2b
      

groep 3 2016 Gr3P4
        

groep 4/5 a 2016 Gr4GL
        

groep 4/5 b 2016 Gr5JZ
        

groep 6 2016 Gr6RB
        

groep 7 2016 Gr7aDD
        

groep 8 b 2016 Gr7bKB
        

groep 8 a 2016 Gr8VB
        

 

 
 

Fietsen op het plein 

Wij hebben op school de afspraak dat wij niet fietsen op het plein. Met enige regelmaat zien wij 

echter wel ouders fietsen op het plein. Wij willen u vragen ook af te stappen voor u het plein 
opkomt. 

Nieuws van de IB-er; Gabrielle Reerds 

Beste ouders/verzorgers, 

Gedurende dit schooljaar volg ik de cursus Video Interactie Begeleiding (SVIB). Beeldbegeleiding 

is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk 

af te stemmen op de leerlingen. Op De Springschans wordt het voornamelijk ingezet om de 

leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij 

vragen rondom leerlingenzorg als wel bij vragen rondom onderwijsvernieuwing, zoals 
bijvoorbeeld Leefstijl. Om deze methodiek vorm te geven worden er korte beeldopnames  

 



 

 

 

 

gemaakt van bepaalde situaties, zoals het binnenkomen in de klas, kringgesprekken, instructie-

momenten of andere activiteiten. 

Net zoals dit bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is moet ik mij houden aan een 

bepaalde gedragscode, waarin staat dat de opnames niet voor andere doeleinden gebruikt 

worden. Zo worden de beelden die in de klas gemaakt worden niet zonder toestemming van de 

leerkracht aan derden getoond. Mocht de methodiek worden ingezet bij specifieke 

begeleidingsvragen van één of meerdere leerlingen dan worden de ouders hierom om 
toestemming gevraagd. 

Mocht u nog onverhoopt vragen hebben, stelt u ze dan gerust! 

boekenmarkt 

Elk jaar kent de Kinderboekenweek een leuk, stoer of spannend thema. Zo waren er in het 

verleden superhelden, reisverhalen en sport het thema van de Kinderboekenweek. In 2016 staat 

de week in het teken van opa’s en oma’s. In het leven van een kind spelen opa’s en oma’s vaak 

een grote rol. Ze passen natuurlijk weleens op en lezen dan ook graag voor! Er zijn daarom heel 

veel kinderboeken verschenen waarin opa’s en oma’s een rol en soms zelfs de hoofdrol spelen. 

 

Wij spelen hier als school graag op in! Alle klassen krijgen een mooi boek. Wij starten met dit 

thema op 26 september en sluiten het af op 13 oktober met een boekenmarkt (14.30-15.15 uur). 

De kinderen mogen deze dag al hun oude boeken verkopen. De prijzen variëren van 50 cent t/m 

1 euro. De kinderen zitten met mooi weer buiten op een kleed. Graag meebrengen. De kinderen 

van groep 1 t/m 4 hebben hulp nodig van een ouder, opa of oma etc. Wij hebben er zin in! Komt 

u ook? 

Nieuws uit de bieb 

Opa´s en oma´s spelen vaak een grote rol in het leven van opgroeiende kinderen. Dit jaar was 

het nog in het nieuws; nergens passen opa´s en oma´s zo veel op als in Nederland.  Niet zo 

vreemd dus dat dit het thema is voor de Kinderboekenweek 2016.  De Kinderboekenweek start 5 

oktober, maar wij starten met het thema al op 26 september. Op school zullen we in alle klassen 

bezig gaan met boeken waarin opa’s en oma’s centraal staan en gaan we daarbij aansluitende 

activiteiten uitvoeren. Maar ook thuis is dit het moment om extra aandacht te besteden aan 

kinderboeken en lezen. Laten we de kinderen ervaren hoe leuk het is om te lezen en voorgelezen 

te worden.  

In het kader van de Kinderboekenweek organiseert Bibliotheek Heiloo altijd speciale activiteiten:  

Spaaractie 

Vanaf dinsdag 20 september start de grote Kinderboekenweek Spaaractie voor alle basisscholen 

in Heiloo. Leerlingen verdienen 1 sticker door te lenen (op vertoon van uitleenbon), 3 stickers 

door lid te worden van de bibliotheek en 5 stickers als zij een volwassene aanbrengen als nieuw 

lid. 

De school die verhoudingsgewijs naar het aantal leerlingen de meeste stickers heeft geplakt op 

de spaarposter in de bibliotheek, wint een prachtig mediapakket met daarin voor elke groep een 

boek, dvd of luisterboek. Ook voor de tweede en derde plaats zijn mooie prijzen te verdienen. 

Alle prijzen worden beschikbaar gesteld door Kringloopwinkel Keer op Keer. 

 

Kleurwedstrijd 

Voor kinderen tot 8 jaar organiseren Bibliotheek Heiloo en stichting Welzijn Heiloo samen een 

kleurwedstrijd. Lever je kleurplaat, voorzien van naam, adres en leeftijd, uiterlijk 3 oktober in bij 

Bibliotheek Heiloo. Er worden 3 winnaars uitgekozen, zij ontvangen een mooie prijs én van hun 

kleurplaten worden placemats gemaakt voor het ‘eten bij het Trefpunt’ op de Nationale 



 

Ouderendag op 7 oktober. Natuurlijk mogen de winnaars (en hun vader of moeder, opa of oma) 

ook aanschuiven bij het diner. 

  

Gedichtenwedstrijd 

Jonge dichters gezocht! We zoeken kinderen van 8 tot 12 jaar die een mooi gedicht willen 

schrijven voor of over hun opa en/of oma. Mail je gedicht uiterlijk 3 oktober 

naar info@bibliotheekheiloo.nl, en vergeet niet je naam en leeftijd erbij te vermelden. De 

winnaars ontvangen een mooie prijs, en mogen hun gedicht voordragen tijdens het ‘eten bij het 

trefpunt’ op de Nationale Ouderendag 7 oktober. En natuurlijk eten de winnaars en hun ouders 

lekker mee. 

De prijswinnaars worden op 5 oktober om 15:00 uur bekend gemaakt door de burgemeester 

tijdens het Kinderboekenweekfeest in de bibliotheek. 

Meer kunt u hierover terugvinden in de nieuwsbrief van de bibliotheek, op 

www.bibliotheekheiloo.nl en op de posters op school. 

Alvast een paar leuke thema boeken…. In deze bekende kinderboeken spelen opa en oma een 

grote rol: 

 Opa en oma Pluis, Dick Bruna 

 De Heksen, Roald Dahl 

 Joris en de geheimzinnige toverdrank, Roald Dahl 

 Sjakie en de chocoladefabriek, Roald Dahl 

 Jubelientje en haar liefste oma / Jubelientje leert lezen en schrijven, Hans Hagen 

 Sammie en opa, Enne Koens 

 Krassen in het tafelblad, Guus Kuijer 

 De rode zwaan, Sjoerd Kuyper 

 De boeken van Robin, Sjoerd Kuyper 

 Boer Boris gaat naar oma, Ted van Lieshout 

 De wraak van Knor, Tosca Menten 

 Peter en de wolf, Sergej Prokofjev 

 Roodkapje, gebroeders Grimm 

 

Een fijne… en veel leesplezier! 

 

 

Hoofdluisprotocol 

 

Op school hanteren wij een hoofdluisprotocol. Dit houdt in dat alle kinderen in de week na alle 

vakanties op hoofdluis worden gecontroleerd. Mocht er hoofdluis bij een van de kinderen worden 

gevonden dan worden deze ouders gebeld met de mededeling dat er hoofdluis is geconstateerd en 

de vraag of het kind kan worden opgehaald om te worden behandeld. Het ophalen is geen 

verplichting. Wel moet het kind behandeld worden voor het weer naar school gaat. 

De leerkracht zal een brief sturen naar alle ouders van de groep en de groep (en ook de groepen 

van broertjes en zusjes) zal de week erna nogmaals gecontroleerd worden. 

Mocht u het hele protocol willen lezen, dan kunt u hierom vragen en zullen wij u deze toesturen. 

 

Nieuws van de OAC 

Beste ouders,  
 

Het nieuwe schooljaar ging spetterend, feestelijk en hip van start! Met heerlijk nazomers weer en 

een ijsje ,om het begin nog eens extra te vieren.  

Wij als Oac zijn ook weer begonnen met plannen van alle activiteiten voor het komende jaar! We 

hebben afscheid genomen van Rob Droog en willen hem bedanken voor zijn inzet. Een nieuw lid, 

Bianca de Heer zal ons team komen versterken in zijn plaats, welkom Bianca.  

De eerste vergadering was op 20 september en daar hebben de leden zich op een aantal 

activiteiten, zoals boekenmarkt, kerst, Sint, ingeschreven om de leiding en organisatie op zich te 
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nemen. Bianca Meulenbeld heeft als penningmeester ook de financiële kant met prachtige 

duidelijke staten belicht en we staan er goed voor. De financiën zijn overzichtelijk en voor het 

nieuwe jaar zijn de activiteiten begroot. Deze financiën zijn overigens openbaar en kunt u ter 

inzage zien. Daar is al gebruik van gemaakt. Om u een paar voorbeelden te geven wat wij 

allemaal doen het volgende:  

Vorig schooljaar hebben wij via Johan Jansen prachtige nieuwe veiligheidsvestjes aangeschaft om 

te gebruiken voor sport, fietsen, schoolreisje en bv uitje naar de bibliotheek etc! Geen onnodige 

uitgave aangezien de blauwe t-shirts niet meer voldeden.  

Einde schooljaar hebben wij , met deels sponsoring , alle kinderen en een hoop ouders een ijsje 

van Fiorentina kunnen aanbieden, groot festijn voor de kinderen was het.  

Een aantal leerkrachten heeft met hun klas  uitjes gemaakt naar bv het veen en naar de duinen.   

Er is een lief en leed potje, om kinderen,  die ziek zijn een cadeau aan te bieden namens school, 

ouders en kinderen van de Springschans, dat werd enorm gewaardeerd, evenals de verwennerij 

voor de leerkrachten op hun echte verjaardag.  

Ook dit jaar willen we dit alles voortzetten, uitbreiden en ook de kinderen laten genieten van 

mooie feesten en uitjes. we zullen ons uiterste best doen om dat voor elkaar te krijgen. Dat kan 

echter niet zonder de u bekende ouderbijdrage die nodig is om al bovenstaande mogelijk te 

maken, waarvoor alvast onze dank en die van de kinderen. Het kan ook niet zonder extra 

handen..... Aarzel niet en geeft u zich op bij ons OAC om te helpen, kleine beetjes of een aantal 

uren dat is om het even. We zullen als OAC proberen om de hulp uitvraag zo vroeg mogelijk te 

communiceren via de bekende kanalen. Samen maken we er iets fantastisch van.  

Wilt u 1 van ons bereiken dan kunt u onze e-mails vinden op de website van school.  
 

Een heel fijn haar toegewenst,  
 

Vriendelijke groet Wendy minderhoud namens de OAC  

(Wendyminderhoud@icloud.com)  

 

Nieuws van de MR 

 

Beste ouders,  

  

Afgelopen maandag 26 september hebben we in onze nieuwe bezetting de eerste MR vergadering 

van het jaar gehouden.   

Er was direct genoeg te bespreken onder andere  het jaarplan van de MR.  

Hierin staan o.a. onze doelen, missies, taakverdeling en het vergaderrooster met de te 

behandelen onderwerpen. U kunt deze online inzien op de website onder het kopje MR.   

  

Voor de zomervakantie ontving u informatie over het aanpassen van de schooltijden, zoals u zich 

misschien herinnert was deze tweeledig.   

* 1) de aanpassing van de starttijd m.i.v. het huidige schooljaar. Starten om 8.35 ipv 8.45 met 

een inloop van 5 minuten i.p.v. 10 minuten. Nu is het echter zo dat vanaf dag 1 (30-8-2016) de 

deuren al om 8.25 opengaan waardoor de inloop nog steeds 10 minuten is. Tot op heden zijn er 

geen grote problemen waargenomen. Mocht u nog input willen geven dan kan dat 

op info.springschans@isobscholen.nl  

* 2) modernere schooltijden vanaf het schooljaar 2018/19 met gelijke lestijden voor zowel onder- 

als bovenbouw.   

Dit punt gaat ons als MR wel het hele jaar bezighouden! Om tot een gedegen voorstel te komen is 

heel wat onderzoek nodig, ook de nieuwe cao voor het onderwijs speelt een rol bij  de invulling 

hiervan. Daarom hebben we nu een stappenplan opgezet.   

De te nemen stappen zijn:  

- oprichten werkteam leraren;   

het lijkt ons het meest logisch dat het team van leraren tot een rooster of roosters komt waarin 

zij zich allemaal kunnen vinden.   

- Dit/deze voorstel(len) wordt in de eerstvolgende MR vergadering van november besproken.  

- wat zijn de gevolgen van het rooster m.b.t. cao, klopt alles en  is het werkbaar.   

- in de vergadering van januari instemming verkrijgen van de MR.  

- communicatie naar de ouders   

  

Ik hoor u denken: “Krijgen we dan een continue rooster?” Dat zou kunnen maar het is geen 
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gegeven feit. En waarom wel of niet en wat is beter? Daarover stond deze week een leuk artikel 

in het nieuws: http://www.rtlnieuws.nl/editienl/continurooster-of-lange-pauze-wat-is-beter-voor-

je-kind  

  

Ten slotte de schoolgids 2016/17, een heel boekwerk van ruim 50 pagina's waarin alles staat 

waar de Springschans voor staat, hoe de schoolzaken worden geregeld etc. Deze staat vanaf 

volgende week online. Mocht u tijd over hebben kijk het eens door!   

  

  
Workshop EHBO bij kinderen voor ouders 

 

De Springschans zal ook voor ouders naschoolse activiteiten gaan aanbieden. De eerste workshop 

die wij zullen gaan aanbieden is EHBO bij kinderen. Deze workshop zal een avond in beslag nemen 

en gegeven worden door een gecertificeerde medewerker van het Rode Kruis. Via de mail zult u 

hier binnenkort meer informatie over ontvangen.  

 

Verkeersbrigadiers 

 

Het  schooljaar is al weer enkele weken oud. De kinderen  gaan elke morgen met plezier naar 

school. Om ze  veilig over te laten steken staan er op de stationsweg verkeersbrigadiers.  

Dit schooljaar staan de verkeersbrigadiers er alleen 's morgens van 8.20 uur tot 8.45 uur. 

De donderdag middag is in verband met een tekort  aan vrijwilligers komen te vervallen. 

Mochten er ouders zijn die ons team wil komen versterken neem dan contact op met Bianca 

Meulenbeld (biancameulenbeld@hotmail.com), moeder van Niam (groep 6) en Aiden (groep 8) 

Wij wensen   iedereen een veilig schooljaar toe. 

 

De verkeersbrigadiers 
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