
 

4 okt  groep 7 en 8 PET-
dag; techniek in 
Alkmaar 

15 okt  vertelvoorstelling 
Giraffe voor groep 1 
en 2 

16 ok groep 8 bezoek 8 
online veiligheid 

19 okt alle kinderen ’s 
middags vrij 

22 t/m 26 okt herfstvakantie 
29 okt  studiedag; alle 

kinderen vrij  
5 t/m 9 nov  oudergesprekken 
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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 
- groep 4 
- groep 5 
- groep 6a 
- Groep 6b 
- groep 7 
- groep 8 

------------------------------------------- 
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Nieuws over de bibliotheek 

Er zit schot in de bibliotheekklus.   

De bibliotheek van onze school heeft inmiddels een prachtige oranje 

wand gekregen.  

De boeken zijn gelabeld en opgehaald van de bibliotheek Heiloo.  

Twee dames  hebben vrijdag de kast en de inleverbalie gemonteerd 

en de plinten geschilderd.  

Voor de herfstvakantie willen we de hele bibliotheek klaar hebben.  

We kunnen nog wat hulp gebruiken deze en komende week.  

 

Wat moet er nog gebeuren?  

Deze week  

-onderkanten van de kasten afschilderen  

-onderkanten kast monteren  

-strips voor bewegwijzering  opplakken  

-ladenblokken vastzetten in de kast.  

Volgende week  

-medewerker van de Bieb Heiloo installeert de computer  

-daarna de kasten tegen de achterwand vastzetten  

-tafels en kasten van plastic ontdoen en schoonmaken  

-boeken in de kasten plaatsen  

-kunstwerk ophangen 

  

En dan maar gaan genieten van een prachtige goed gevulde 

schoolbibliotheek. 

 
Vrije dagen 
Elk kind krijgt twee dagen facultatief vrij. Zie het als snipperdagen. Deze 

dagen hoeven niet opgenomen te worden. Deze dagen mogen wel 
opgenomen worden, met uitzondering van de eerste en de laatste twee 
weken van het schooljaar en de weken waarin de citoweken worden 

afgenomen. Mocht u gebruik willen maken van dit verlof, dan kunt u het 
verlof aanvragen via het formulier wat op de website te vinden is. De 
citoweken zijn van: 21 januari tot en met 14 februari 27 mei tot en met 14 
juni. 

 

 

 

 

 

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
http://www.obsdespringschans.nl/


 

 

 

 

 
 

Nieuws van de MR 
Afgelopen week is de MR weer voor de eerste keer dit schooljaar bijeen geweest. Twee nieuwe 

leden hebben zich voorgesteld: Kim Tam (penningmeester en ouder) en Sylvie Griffioen (ouder). 

Ook Gijs Nolet heeft zichzelf voorgesteld aan de leden van de MR en zijn visie en verwachtingen 

met ons gedeeld.   

We hebben de jaarplanning doorgesproken en waar nodig wijzigingen aangebracht en afgeronde 

zaken verwijderd. Een belangrijk actiepunt dit jaar zal zijn de verkeersveiligheid rondom de 

school. De herfst komt er weer aan met zijn regenachtige dagen, en daarmee ook de groeiende 

hoeveelheid ouders die hun kind(eren) met de auto naar school komt brengen. Dit zorgt voor 

onveilige situaties rondom de school en heeft onze aandacht. Als MR vertegenwoordigen we team 

en ouders. Het is altijd prettig om van de achterban te horen of de koers die we volgen de juiste 

is. Wij horen daarom graag van ouders en personeelsleden hoe zij over bepaalde zaken denken of 

welke ideeën er leven. Als er een onderwerp is waarbij de MR bevoegdheid heeft of een rol kan 

spelen dan nemen wij het graag mee in het overleg met de schoolleiding. U kunt ons bereiken op 

mr.springschans@isobscholen.nl.  

Meer informatie over wie en wat de MR is en wat u ermee kunt vindt u op de website van de 

school, onder het kopje ‘ouders’.  

Allergieën 

De Ouder Activiteiten Commissie is weer begonnen met het voorbereiden van de komende 

feesten. Op deze dagen krijgen de kinderen soms ook een traktatie en wij willen dit graag voor 

elk kind goed doen.  

Wij willen u vragen de allergieën van uw kind goed door te geven aan de leerkracht van uw kind. 

Sommige allergieën zijn complex; mocht dit het geval zijn willen wij u vragen zelf wat lekkers te 

halen voor uw kind, zodat we zeker weten dat het het juiste is. U kunt de kosten voor deze 

traktatie declareren bij de  OAC. 
 
Oudergesprekken 

In november vinden de oudergesprekken weer plaats. U krijgt hiervoor een uitnodiging om in te 

schrijven via ouderportaal.  

De gesprekken van november gaan over het sociale welzijn van uw kind in de groep. De ouders 

van groep 8 bespreken samen met de leerkracht ook het voorlopig schooladvies. 

Wij willen u erop wijzen dat de oudergesprekken alleen mogen plaatsvinden met de 

gezaghebbende ouder(s). Mocht u niet-gezaghebbende personen bij dit gesprek aanwezig willen 

laten zijn, dan moeten beide gezaghebbende ouders hier goedkeuring voor geven. 

 

Boekenmarkt 

Op donderdagmiddag 18 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af met onze beroemde 

boekenmarkt! 

De markt begint om 14.30 uur en is om 15.15 uur afgelopen. 

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? 


