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4 sept Feestdag! 
10 sept  Bureau Halt lessen 

groep 7 
11 sept  bureauhalt lessen 

groep 8 
15 sept  klusdag plein 
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24 sept   MR vergadering 
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Berichten uit de klas: 
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- Groep 6b 
- groep 7 
- groep 8 
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Rene Roders 

Beste ouders en kinderen, 

Het was een boeiend jaar maar het zit er op. De Springschans krijgt 

weer een eigen, vaste directeur. In het schooljaar 2017-18 heb ik 

de honneurs mogen waarnemen en dat heb ik met groot plezier en 

enthousiasme gedaan. Goede herinneringen heb ik overgehouden 

aan de contacten met ouders en kinderen en ik heb gezien hoe de 

Springschans een vast baken is in Heiloo. De samenwerking met de 

medezeggenschapsraad heb ik als bijzonder plezierig ervaren. De 

school heeft een team leerkrachten dat met toewijding, 

deskundigheid en in onderlinge samenhang het onderwijs aan de 

kinderen verzorgt.  

Langs deze weg wil ik ouders, kinderen en leerkrachten bedanken 

voor jullie inzet het afgelopen jaar en voor het vertrouwen, de 

steun, de kritiek en waardering die ik heb mogen ervaren. Het gaat 

jullie allen goed! 

 

René Roders 

 

Gijs Nolet 

Beste ouders en kinderen van De Springschans,  

Per 1 augustus heb ik het stokje overgenomen van René Roders. In 

de nieuwsbrief van juni 2018 heb ik mij aan u voorgesteld. Ik zie er 

naar uit om maandag a.s. met het team en de kinderen het nieuwe 

schooljaar te starten. Mijn werkdagen zijn van maandag t/m 

donderdag. De leerkracht(en) van uw kind(eren) is het eerste 

aanspreekpunt. Als u mij wilt spreken dan kunt u mij mailen, bellen 

of binnenlopen. We maken dan een afspraak. Anouk Vennik is 

waarnemend directielid. Bij haar kunt u tevens terecht met vragen.  

Na een bijzonder mooie zomer is het team afgelopen week in school 

geweest om voorbereidingen te treffen voor het nieuwe schooljaar 

2018-2019. Wij zijn er weer klaar voor. Uw kind(eren) zijn van 

harte welkom om met elkaar te leren, te genieten en er een mooi 

schooljaar van te maken.  

Vriendelijke groet en tot ziens,  Gijs Nolet  

 

 

 

 

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/


 
 

 

 

 

 

Voorstellen nieuwe leerkrachten 
 

Mieke van Steenis 

Hallo allemaal,  

Via deze weg wil ik mij graag voorstellen als nieuwe juf in groep 5.  

Mijn naam is Mieke en ik ben woonachtig in Heiloo. Na het behalen van mijn diploma als 

oefentherapeut Mensendieck ben ik gestart met het zij-instroom traject van de Ipabo in 

Amsterdam. 

Mijn eerste dagen op de Springschans zijn mij goed bevallen en ik heb erg veel zin in de start van 

het schooljaar. Ik kijk ernaar uit om alle leerlingen en ouders te ontmoeten en te leren kennen.  

Een leerzame groet en tot snel! 

 

Fijn weekend en tot maandag!  

 

Groeten, 

Mieke  

 

 

Sander van Lubeck 

Dag allemaal,  

Een nieuw gezicht op de Springschans. Dit schooljaar geef ik op woensdag, donderdag en vrijdag 

les aan groep 4, waar ik ontzettend veel zin in heb!  

Mijn naam is Sander van Lubeck, ik ben 38 jaar en heb samen met mijn vriendin Nicole twee 

zoons: Guus (4) en Thom (2). We wonen in Castricum en dat betekent op werkdagen een heerlijk 

fietstochtje naar Heiloo en weer terug. Behalve op pad gaan met Nicole, Guus en Thom besteed 

ik mijn vrije tijd graag aan honkbal en squash en bezoek ik geregeld wedstrijden van AZ. Voor 

een mooie film of lekker eten ben ik ook altijd wel te porren.  

Ik heb eerder voor de klas gestaan op de Van Reenenschool in Bergen (groep 4) en de Wiekslag 

in Stompetoren (groep 3/4). Maar ik ben eigenlijk nog niet zo heel lang meester…  

Ruim 15 jaar heb ik in de journalistiek gewerkt, waarvan de laatste zes jaar op zzp-basis. In die 

functie kwam ik al geregeld op basisscholen, en toen we voor onze oudste zoon ter oriëntatie 

enkele scholen bezochten, wist ik het zeker: hier wil ik werken. Die overtuiging is sinds afgelopen 

schooljaar, toen ik begon als zij-instromer, alleen maar sterker geworden.  

Hartelijke groet,  

Meester Sander 

 

Klusdag plein 

Zaterdag 15 september 2018 is er van 9.30 tot 12.30 uur een klusdag op het plein. Wat betekent 

dat? We willen met zo veel mogelijk ouders het plein, met name de natuurkant, weer netjes 

maken. Dat gaat dan bv om de volgende klussen; onkruid wieden, picknick tafels goed neerzetten, 

controle ronde op de bandenjungle, boomstammen pad netjes enz.  

Nu is zaterdag ook een sportdag voor veel kinderen. Toch vragen we u om te komen helpen, ook 

een uurtje is al heel fijn. Vele handen maken tenslotte licht werk en alle kinderen spelen er. 

Voor de koffie en thee is het handig te weten hoeveel mensen er komen. Dus graag een mailtje 

naar: michelle.geul@isobscholen.nl 

 



 
 

 

 

 
 

Feestdag! 

Op dinsdag 4 september verzorgen De Vuilnismannen TRASH XL op de Springschans. 

De dag wordt ingevuld met twee keer de interactieve voorstelling TRASH (een keer de onderbouw 

en een keer de bovenbouw) en als afsluiting geven alle leerlingen samen met De Vuilnismannen 

een onvergetelijk XL optreden voor alle ouders! 

Het knallende eindconcert zal 15.25 uur beginnen en rond 15.40 afgelopen zijn. De kinderen zijn 

deze dag dus iets later uit. 

 

 
 

 

Website en schoolapp 

Wij zullen u vooral digitaal op de hoogte houden van alle informatie. Via ouderportaal (te vinden 

op via een link op de website) versturen wij alle nieuwsbrieven en kunt u zich ook inschrijven 

voor de oudergesprekken. Elke klas heeft ook een pagina waar de leerkrachten en leerlingen u op 

de hoogte houden. 

Via de appstore kunt u onze app vinden; schoolsunited.  

In het schema hieronder kunt u de code vinden van de groep van uw kind. Als u bent ingelogd 

komt u in de beschermde omgeving. 

 

 

 

 

 

 

Biebboeken 

Wij zijn druk bezig om de bibliotheek zo actueel mogelijk te maken. Op dit moment zijn alle 

boeken van de bovenbouw in de bibliotheek Heiloo om ze de juiste sticker te geven. 

Wij willen vragen of de kinderen vanaf groep 5 maandag een eigen leesboek van thuis mee willen 

nemen om te lezen in de klas. 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=m5ao8cMI&id=B5464C37B1FFFD98BE1BB4DAB49228C57FD30844&thid=OIP.m5ao8cMIF33Be3OE4Cor1AHaFx&mediaurl=https://www.paulslaatalles.nl/wp-content/uploads/2015/01/Trash-PO1.jpg&exph=2362&expw=3033&q=vuilnismannen&simid=608049388769640746&selectedIndex=1


 
 

 

 

 

 

Gym 

Vanaf maandag 3 september gymmen we met groep 3 t/m 8 weer twee keer per week in de zaal 

volgens onderstaand schema: 

 

Maandag Breedelaan  

08.35 - 09.45 uur groep 7b (inclusief klaarzetten) 

09.45 -10.20 uur groep 5  

10.20 - 10.55 uur groep 6 

10.55 -11.35 uur groep 7a 

11.35- 12.15 uur groep 4 

  

13.30 - 14.10 uur groep 3 

14.10 - 15.30 uur groep 8(inclusief opruimen)  

 

Vrijdag Breedelaan  

08.35 - 09.45 uur groep 8 (inclusief klaarzetten) 

09.45 -10.20 uur groep 3  

10.20 - 10.55 uur groep 4 

10.55 -11.35 uur groep 5 

11.35- 12.15 uur groep 7a 

  

13.30 - 14.10 uur groep 6 

14.10 - 15.30 uur groep 7b(inclusief opruimen) 
 

Leefstijl 

Vanaf komende week gaan wij in alle klassen weer beginnen met de Leefstijl-lessen. 

De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen vaardigheden te leren die in de samenleving 

onmisbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan samen spelen, samenwerken, praten en luisteren, 

rekening houden met elkaar, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen, 

opkomen voor jezelf en doordachte beslissingen nemen.  

Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit de volgende zes thema’s: 

 Thema 1 De groep? Dat zijn wij!  

Thema 2 Praten en luisteren  

Thema 3 Ken je dat gevoel?  

Thema 4 Ik vertrouw op mij!  

Thema 5 Allemaal anders, iedereen gelijk  

Thema 6 Lekker gezond  

 

Ieder thema bestaat uit vier lessen. Alle groepen werken tegelijkertijd aan hetzelfde thema, 

waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere accenten worden gelegd. Geen enkele leefstijlles is 

hetzelfde. Kinderen doen samen spelletjes, luisteren naar verhalen, spelen toneel, bespreken 

onderwerpen in groepjes of met de hele klas, en maken opdrachten in een werkboek. 

 

Voor elk thema krijgt u van de leerkrachten van uw kind een nieuwsbrief over het komende 

thema; specifiek gericht op de groep van uw kind. 

 

 

Naschoolse cursussen 

Ook dit jaar zullen er weer veel naschoolse cursussen worden aangeboden voor de kinderen. U 

krijgt hierover later nog informatie. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 


