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Even voorstellen: Chantal Althof
Hallo allemaal! Mijn naam is Chantal Althof en ik mag komend
schooljaar samen met juf Tineke les gaan geven in groep 6. Ik werk
nu al 7 jaar als juf en kom nu van een school uit Schagen naar de
Springschans toe. Daar heb ik met veel plezier gewerkt maar was
toch opzoek naar een hele leuke school bij mij in de buurt. Ik woon
namelijk in Egmond-Binnen. Daar woon ik met mijn vriend en mijn
2 kindertjes. Ik heb enorm veel zin in volgend schooljaar en ben
benieuwd wat we allemaal gaan ondernemen. Wanneer ik thuis ben
vind ik het leuk om lekker met mijn kinderen op stap te gaan of
even met vriendinnen bij te kletsen. Echte hobby’s heb ik niet want
ik vind veel te veel dingen leuk. Volgend jaar ben ik op de
woensdag, donderdag en vrijdag op school…. Nu eerst lekker
vakantie vieren.
Heb je nog vragen? Je mag ze altijd stellen!

Aanwezigheid directie
Zoals u weet is Rene Roders de komende maanden bij ons op school interim directeur. Hij zal
twee dagen per week bij ons op school zijn; namelijk de ene week op maandag en woensdag en
de andere week op dinsdag en donderdag.
Anouk Vennik zal op donderdag directietaken op zich nemen.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd binnenlopen of bellen voor het maken van een afspraak.
Ook kunt u ons mailen via info.springschans@isobscholen.nl
Openingsfeest
Op donderdag 9 september zullen wij het schooljaar officieel feestelijk openen! Iedereen heeft
hiervoor een mail gekregen met uitleg over deze dag.
Om 14.00 uur is iedereen uitgenodigd om te komen kijken bij de voorstelling. Bij mooi weer
zullen we dit op het plein doen, bij regen zijn wij te vinden in de grote gymzaal.
Schooapp
De Springschans heeft ook een app. Deze kunt u vinden door in de Appstore te zoeken naar
Schoolsunited. Als u deze app download dan kunt u de Springschans vinden en via onderstaande
codes een inlog krijgen voor de groep waar uw kind in zit. De leerkrachten kunnen vanaf dit
schooljaar de keuze maken of berichten op de openbare website komen, of dat het bericht alleen
te lezen is voor ouders die bij de groep kunnen inloggen. Op de ouderavond van 12 september
krijgt u hier meer informatie over van de leerkracht van uw kind.
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Leefstijl thema 1
Deze week zullen alle groepen starten met het eerste thema van onze methode Leefstijl.
Dit thema heet “De groep? Dat zijn wij!”
In deze lessenserie besteden we vooral veel aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is,
voelen kinderen zich beter op hun gemak; zowel bij elkaar als bij de leerkracht. Dit is goed voor
hun persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep.
In de eerste schoolweek zult u van de leerkracht van uw kind de ouderbladen ontvangen over dit
thema, die specifiek ingaan op de groep van uw kind.

Naschoolse activiteiten schooljaar 2017- 2018
Ook volgend schooljaar zullen wij weer een mooi aanbod hebben van naschoolse cursussen. De
kinderen kunnen zich inschrijven voor typen, Mad Science, libdub maken, musicallessen,
popliedjes zingen, breakdance, illustratie tekenen en andere leuke cursussen. De meeste
cursussen kunt u al vinden in de kalender van de website, maar daar worden er nog meer
toegevoegd. Hieronder al enkele cursussen voor na de zomervakantie waar u uw kind al voor kan
inschrijven.
Heeft u vragen of opmerkingen over het naschoolse aanbod kunt u mailen naar
anouk.vennik@isobscholen.nl
Mad Science groep 3 t/m 8
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 5-9-2017, kunnen
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap en techniek cursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen
die al eerder hebben meegedaan.
De cursus is op donderdag om 15:45 uur, vanaf 21-9-2017. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten,
proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en
techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte
wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de informatie aan de kinderen meegegeven.
Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Inschrijven kan t/m 12-9-2017. Schrijf
nog snel in op nederland.madscience.org
Naschoolse cursus typen groep 6,7 en 8
Met ingang van september verzorgt Dompvloet Opleidingen uit Heiloo weer de cursus Typen op
basisschool De Springschans. Als je blind en met 10 vingers kunt typen, heb je op de middelbare
school meteen een voorsprong. Een waardevolle investering van 14 weken waar je altijd profijt
van blijft houden.

Er wordt gebruik gemaakt van TypeWorld, een online programma dat goed aansluit bij de
belevingswereld van kinderen van groep 6, 7 en 8. De kinderen vinden het typen in gamevorm
leuk en ze leren het goed en snel. De cursus bestaat uit 14 klassikale lessen op school, verzorgd
door een ervaren juf. De docent volgt de kinderen ook online en motiveert ze met

voortgangsberichtjes. Juist deze combinatie van wekelijkse klassikale lessen en online begeleiding
geeft het beste resultaat.
Inschrijven voor de cursus die in september start kan via www.tijdvoortypen.nl
Breakdance les van Falko de Graaf voor groep 3 t/m 8
Na de zomer op dinsdag 12 september 2017 er een nieuwe naschoolse activiteit: Breakdance! In
deze beginnerslessen leer je te bewegen als een echte breakdancer. Je leert tijdens deze lessen
toprocken (het staand dansen op de muziek), footwork (bewegingen met handen en voeten bij de
grond), trucs en verschillende freezes. Met deze vaardigheden kan iedereen beginnen te werken
aan een eigen style. Trek daarom je makkelijk zittende kleding en dichte schoenen aan en kom
langs op dinsdag van 15:30 tot 16:30 in de speelzaal van de Springschans. Iedereen die van
dansen houdt, in de leeftijd vanaf 6 jaar, is welkom. De kosten per les zijn € 5,- contant te
betalen bij aanvang van de les. We zullen beginnen met een blok van 5 lessen en bij voldoende
enthousiasme gaan we gewoon weer door in een nieuw blok. Bij voldoende deelnemers zullen de
breakdance-lessen het hele schooljaar op dinsdag gegeven worden.
Aanmelden doe je door een mailtje te sturen met je naam naar: falko_degraaf@live.nl
Ik heb er nu al zin in, hopelijk tot na de zomer!
Peace, Falko
Illustratietekenen

Volgend schooljaar zal de cursus illustratietekenen starten voor de groepen 5 tot en met 8 gegeven
door juf Paddy. De cursus duurt acht lessen en start op donderdag 9 november om 15:45 tot 16:45.
De kinderen tekenen verschillende soorten illustraties zoals prentenboekillustraties, cartoons,
pictogrammen, logo’s en nog meer. Ze werken met verschillende materialen zoals ecoline stiften,
acrylverf –en stiften, copic markers en (aquarel)potloden.
De laatste les worden de ouders en of opa’s en oma’s uitgenodigd om de laatste tien minuten van de
les bij te wonen om te zien wat hun (klein)zoon/dochter heeft geleerd en worden er diploma’s
uitgereikt.
Begin volgend schooljaar krijgt u hier meer informatie over en kunt u uw kind inschrijven.

Vakantierooster 2017-2018

Herstvakantie

21 oktober t/m 29 oktober

Kerstvakantie

23 december t/m 7 januari

Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 4 maart

Paasweekend

30 maart t/m 2 april

Meivakantie

27 april t/m 13 mei

Pinkstervrij

21 mei

Zomervakantie

21 juli t/m 2 september

Studiedagen;
Woensdag 8 november, alleen voor groep 5 t/m 8
Woensdag 6 december
Vrijdag 9 februari
Dinsdag 22 mei
Maandag 2 juli
Mochten we geen gebruik maken van de calamiteiten dag, dan zijn alle kinderen ook op 20 juli
vrij.

