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 Start schooljaar 

 Afscheid Francis 

 Overblijf 

 Asfalteringswerkzaamheden Heerenweg 

 Nieuwe leerlingen 

 Jarige kinderen 

 

 

Start nieuw schooljaar! 

Alle klassen zijn weer vol enthousiasme begonnen! Veel 

aandacht wordt besteed aan het vormen van een groep, 

samenwerkingsvormen en afspraken binnen en buiten de 

groep. Op dinsdagavond 2 september zal er in alle groepen 

een informatieavond gehouden worden, waar u meer groep 

specifieke informatie zult krijgen. 

 

Afscheid Francis 

Op woensdag 27 augustus heeft Francis afscheid genomen 

van de kinderen, de ouders, het team en de school. 

s’Morgens 

is Francis de klassen in geweest en hebben alle kinderen 

afscheid genomen van Francis. Elke klas had een deel van het 

afscheidsboek gemaakt. Vervolgens was er ruimte voor   

ouders, collega-scholen, medewerkers van ISOB en gemeente  

Heiloo om gedag te zeggen. Ter afsluiting heeft het team  

Samen met Francis genoten van een heerlijke lunch. 

 

Overblijf 

Ook de overblijf is weer begonnen. Om goed overzicht te 

kunnen houden op het plein willen we de ouders die tussen 

de 

middag hun kinderen brengen vragen dit niet te vroeg te  

doen. Om 13.20 uur dragen de overblijfkrachten de kinderen  

over aan de leerkrachten en zijn de kinderen die thuis hebben 

gegeten ook welkom op het plein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-09 Informatie 

avond alle 

groepen 

04-09 Schoolreisje 

groep ½ en 

groep 7 

08-09 MR 

09-09 Schoolreisje 

groep 6A en 6B 

11-09 Schoolreisje 

groep 4 en 5 

29-09 Start thema 

Boekenfeest! 
 
 
Zie ook de kalender op 
onze website! 
 

 

http://obsdespringschans.schoolsunited.nu/index.php?section=2&page=68
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Asfalteringswerkzaamheden Heerenweg 

Vanaf 8 september wordt de Heerenweg geasfalteerd. 

Vanuit  gemeente Heiloo komt de volgende informatie: 

 

 

De gemeente Heiloo laat aannemer Dura Vermeer de Heerenweg voorzien van een nieuwe 

asfaltlaag. 

De werkzaamheden staan gepland vanaf 8 september tot uiterlijk 10 oktober. 

Dit betekent voor u dat de school niet altijd bereikbaar is via de Molenweg. 

De aannemer zal u informeren met tekstborden en omleidingsroutes. 

De aanvoerroute via de Stationsweg en Breedelaan is ten alle tijden toegankelijk. 

Tijdens de werkzaamheden zal er , indien nodig,  een afvoerroute worden ingesteld die loopt via 

de Breedelaan naar het Slimpad uitkomend op de Kennemerstraatweg. 

 

Op het onderstaande linkje kunt de werkzaamheden en planning in Google maps teruglezen. 

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=z1AC6hQ58aOI.kRoUAyNHXdJc 

 

Op de website van de gemeente Heiloo kunt u ook meer informatie over de werkzaamheden 

teruglezen. http://www.heiloo.nl/buurt/werk-in-uitvoering_42067/ 

 

Bericht van toezichthouder gemeente Heiloo 

 

De toezichthouder van gemeente Heiloo vraagt u zich te houden aan de wettelijke regels rondom 

het parkeren. Een boete kost minimaal 90 euro. Boetes worden gegeven als er geen parkeerschijf 

is of deze niet juist is ingesteld, als er geparkeerd wordt bij een parkeerverbod, parkeren op het 

trottoir, parkeren in een groenstrook, parkeren langs een gele streep, parkeren binnen 5 meter 

van een bocht, parkeren voor een inrit, parkeren in de blauwe zone  buiten de vakken….. 

 

 

Nieuwe leerlingen 

 

Na de zomervakantie zij er op de Springschans de volgende nieuwe leerlingen gestart:  

Mattanja en Melissa Vogelpoel in groep ½ B en 3 B 

Roel Griffioen in groep 3 

Celeste en Deanne van den Hoogen in groep 7 

Micha Bakker in groep 7 

Marijn de Boer in groep 8 

Wij wensen deze kinderen heel veel plezier op de Springschans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=z1AC6hQ58aOI.kRoUAyNHXdJc
http://www.heiloo.nl/buurt/werk-in-uitvoering_42067/
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=11&page=226
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=11&page=226
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=2&page=233
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Hoera! Deze maand zijn jarig: gefeliciteerd! 

 

2 september Febe Minderhoud 6 jaar 

2 september Lynn Minderhoud 6 jaar 

2 september Veda van Eykelen 12 jaar 

3 september Matisse Hoogeveen 10 jaar 

4 september Attila Farago 7 jaar 

5 september Sem de Haan 5 jaar 

6 september  Tim Pekel 10 jaar 

8 september Syl de Lange 6 jaar 

12 september  Bjorn Brown 7 jaar 

13 september Ella Huijzer 11 jaar  

16 september Marlon van Eeden 10 jaar 

20 september Mads Leering 6 jaar 

21 september Jolijn Haagsma 8 jaar 

22 september  Sanne Poppe 9 jaar  

23 september Jochem Rinkes 11 jaar 

25 september Danique Weening 9 jaar 

27 september Sanne Haanraads 10 jaar 

29 september Kimberley Wolven 10 jaar 

29 september Zoe Klous 12 jaar 

30 september Fem van Schooten 9 jaar 

30 september Treasure Vermeulen 8 jaar 
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