
 

6 mrt  herdenkings-
bijeenkomst Inge  

6 mrt inschrijving 
Maalwaterrun 

7 mrt schaatsen groep 6 
t/m 8 

8 mrt volleybaltoernooi 
groep 5 en 6 

10 mrt muziekproject groep 
½ 

13 mrt voetbalclinic groep 7 
en 8b 

17 mrt op de planken groep 
½ A 

 Juffenverjaardag 
groep 1/2 a 

30 mrt op de planken groep 
4/5b 

 
 
-------------------------------------------

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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Afscheidsbijeenkomst juf Inge 

Op maandag 6 maart om 18.30 uur zal er op school een 

afscheidsbijeenkomst zijn voor juf Inge. Deze bijeenkomst is een 

bijeenkomst voor en door kinderen gemaakt. Willem, Julia en Thom 

(de man en kinderen van Inge) zullen deze avond aanwezig zijn; het 

is echter niet de bedoeling dat u de familieleden deze avond 

condoleert. 

Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, wilt u dan voor vrijdag 3 

maart aangeven met hoeveel personen u komt? Dit kan door een 

mail te sturen naar info.springschans@isobscholen.nl 

Wij verwachten dat het druk zal worden, dus we kunnen geen 

zitplaatsen garanderen. 

 

Maalwaterrun 2017 

Ook dit jaar kunnen we met alle kinderen en ouders meedoen aan de 

Maalwaterrun op zondag 9 april! Er zijn verschillende afstanden 

waarop de kinderen, ouders en leerkrachten zich kunnen inschrijven, 

namelijk: 

- 500 m 

- 1,2 km 

- 2,4 km 

- 4,5 km 

- 9,5 km 

Ook kunt u meedoen aan de Maalwater Walk van 6,9 of 18 km lang. 

Als u zich inschrijft voor de Springschans gaat uw inschrijfgeld direct 

naar sportclinics voor al onze groepen. 

Maandag 6 maart kunt u zich voor- en naschooltijd inschrijven op 

school. U krijgt hier ook nog een brief over. 
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Wettelijke verplichting vastlegging afwezigheid 

Vanaf 1 januari 2017 zijn wij als school verplicht alle absenties vast te leggen. De 

onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaren mogen inzage hebben en school moet dus alle 

verlofaanvragen en ziekmeldingen kunnen verantwoorden. 

 

Afronding cursus typen op de Springschans (tekst van Dompvloet Opleidingen) 

Van september 2016 tot en met januari 2017 hebben meer dan 30 kinderen de cursus typen 

gedaan georganiseerd door Dompvloet Opleidingen.   

De strenge maar best wel aardige meester Jan Willem heeft de kinderen in 4 maanden tijd met 

10 vingers en blind leren typen. Dit heeft geresulteerd in een prachtig mooi typediploma.  

Het was keihard oefenen, er zijn heel wat zweetdruppeltjes gevallen en hier en daar een vloek 

misschien, want leren typen is lang niet altijd even leuk en soms best moeilijk. Als je dan weer 

eens een oefening niet hebt gehaald en weer opnieuw moet beginnen dan heb je wel eens de 

neiging om het toetsenbord het raam uit te gooien…  

Maar jullie hebben allemaal doorgezet en het gehaald. Dat is een groot compliment en felicitatie 

waard! Veel succes met de nieuwe vaardigheid, je zult er nog heel veel profijt van hebben in de 

toekomst.  

 

Onderwijsarrangementen 

Sommige kinderen hebben meer nodig dan de ondersteuning die gewoonlijk van de basisschool 

verwacht mag worden. 

De school vraagt dan extra uren aan om kinderen individueel te begeleiden en ze weer ‘op de rit’ 

te zetten. Dit kan door een externe instantie worden uitgevoerd of door een leerkracht die 

hiervoor extra uren krijgt.  

We denken dan aan kinderen die gestapelde problematiek hebben zoals bijvoorbeeld 

leerproblematiek tezamen met gedragsproblematiek of sociaal-emotionele problematiek.  

Een arrangement is bijna altijd tijdelijk, tenzij het lichamelijke verzorging behoeft. Dan spreken 

we over een onderwijs-zorgarrangement, een combinatie van onderwijs en/of zorg. Dit wordt 

altijd afgestemd met de school, ouders, jeugdconsulent en onderwijsconsulent. 

Een arrangement is bedoeld om de leerkracht handvatten te geven of te professionaliseren. 

Een arrangement is ook bedoeld om een leerling of  een groep leerlingen, te ondersteunen of een 

duwtje te geven om op eigen kracht verder te kunnen.  

Voordat een kind een arrangement krijgt hebben er diverse gesprekken met de ouders en 

leerkracht plaatsgevonden. Mocht het kind toch niet de ontwikkeling laten zien die we wensten 

dan wordt er een MDO (multidiciplinair overleg) aangevraagd. Hierbij worden de ouders 

uitgenodigd, de leerkracht(en), de onderwijsconsulent en de intern begeleider. 

Samen kijken we wat uw kind nodig heeft en of de school dat kan bieden. Ouders worden altijd 

uitgenodigd als zo’n overleg plaats gaat vinden. 

Samen kijken we hoe we het kind het beste kunnen ondersteunen 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


