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Schoolkalender
Datum

Wat

Wie

Donderdag 11 oktober

Inloopmiddag
Kinderboekenweek

Groep 1 t/m 8

Maandag 15 oktober en
dinsdag 16 oktober

Schoolfotograaf

Groep 1 t/m 8

Woensdag 17 oktober

ALV & informatie
contactouders

Alle ouders /
contactouders

Vrijdag 19 oktober t/m
vrijdag 26 oktober

Herfstvakantie

Groep 1 t/m 8

Vrijdag 2 november

Halloweenfeest

Groep 8

Bijlagen: 6

Onder schooltijd

19.30-21.45 uur

Vrijdag 2 november
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Belangrijke gegevens2 RKBS
’De Springschans’
www.skodekwakel.nl

Alle officiële documenten
Borus: T.S.O. en N.S.O.,
Borus: administratie, Anja Bras
Gymmeester Tim Verlaan

06 - 52 67 89 82
0297 - 52 21 82

Leerplichtwet, Gemeente Uithoorn
Leerplichtambtenaar
Medezeggenschapsraad

0297 - 51 31 79

Noodnummer school buiten schooltijd

06 – 42 20 07 82

Ouderraad
Ouderraad: Penningmeester
de Petteflet: N.S.O.
Verlofaanvraagformulieren

info@borus.nl
anja@borus.nl
t.verlaan@springschansuithoorn.nl
www.uithoorn.nl/leerplicht
mr@springschansuithoorn.nl
Voor zeer dringende zaken
ouderraad@springschansuithoorn.nl
penningmeesteror@springschansuithoorn.nl

06 - 10 98 37 37
Te verkrijgen bij
de administratie

www.springschans.com
Downloads > Aanvragen verlof

Welkom nieuwe leerlingen
De volgende leerlingen zijn in september bij ons op school gestart:
Dolfijnen:
Fyleine Rekelhof
Flamingo’s:
Jayson de Graaf
Lizz Rutgers
Kikkers:
Lizzy Coster
Julian Straathof
Vlinders:
Maddy van Rijn
Sion Bakker
3B:
Daniëlle Splinter

Wij wensen jullie een fijne schooltijd toe op De Springschans!

Gevonden voorwerpen
Let op: in de week voor de herfstvakantie worden de bakken met gevonden voorwerpen geleegd!
Goede spullen worden gewassen en naar Ceres gebracht; overige spullen worden weggegooid.
Kijk s.v.p. de komende weken ook even in de glazen pot bij de administratie voor eventuele sleutels en sieraden; ook
deze wordt geleegd!
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Goede start van het nieuwe schooljaar
2 0 1 8
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Inmiddels zijn we alweer 5 weken aan het lesgeven op De Springschans. De eerste oudergesprekken hebben
plaatsgevonden en we hebben een fantastische inloopavond gehad. We hebben gekozen voor de combinatie van elkaar
ontmoeten op het plein en informatie krijgen van uw eigen kind over het nieuwe leerjaar, dit om kinderen meer te
betrekken bij hun eigen leerproces.
Betrokken leerkrachten en leerlingen
Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen goed begrijpen wat zij leren en waarom zij dit leren. Wij beginnen hier al mee
zodra de deuren van de school openen. De leerkrachten geven een hand bij de deur. Dit is voor ons een belangrijke start
van de dag. De leerkrachten hebben op dit moment direct aandacht voor de kinderen. Elke dag beginnen wij met een
dagstarter op het bord. Deze opdracht activeert de voorkennis van de leerlingen en heeft te maken met een van de lessen
die in de ochtend gegeven wordt. Bij de kleuters noemen wij de dagstarter het inloopwerk. Alle kleuters kunnen starten
met een werkje, nadat zij de leerkracht een hand hebben gegeven.
Om de leerlingen bewust te maken waarom een les belangrijk is, benoemen wij het doel van de les en weten de kinderen
dat dit doel aan het einde van de les gecheckt wordt middels een afzwaaier. Op deze manier is het oefenen van het
nieuwe doel echt een proces van de leerling zelf.
Tijdens de instructie werken alle leerlingen met een whitebord. Zo zijn alle leerlingen actief betrokken bij de les en kan
de leerkracht direct feedback geven op het leerproces. Het verwerken van de lesstof kan in een schrift of werkboek,
omdat ook het schrijven bijdraagt aan het leerproces. Daarna kunnen kinderen extra verwerken of oefenen op een
Chromebook.
Onze ambitie is om ons onderwijs continu te blijven verbeteren, met de nadruk op het verbeteren van ons didactisch
handelen. Daarom volgen wij met alle leerkrachten een gezamenlijk leertraject.
Wij zijn gestart met een complete formatie. Alle groepen hebben 1 of 2 vaste leerkrachten. Wij zijn erg blij met ons
stabiele team. Maar het is op dit moment een grote uitdaging om vervangingen rond te krijgen. Wij doen onze uiterste
best om alle leerlingen het beste onderwijs te geven en zullen hierbij zoveel mogelijk onze eigen leerkrachten inzetten.
Meer dynamiek op ons nieuwe schoolplein
Het schoolplein is bijna af. Voor onze leerlingen wilden wij meer beweging en speelelementen op het plein.
De afwisseling tussen leren en bewegen is erg belangrijk voor kinderen. Op ons nieuwe plein kunnen kinderen zelf meer
spellen bedenken en kunnen leerkrachten tussen 2 lessen door met hun groep even buiten bewegen.
Ook biedt dit nieuwe plein de mogelijkheid om, als het weer het toe laat, buiten les te geven. Lotte, Sacha, Filia en
Isabeau uit groep 8b hebben actief met ons meegedacht en hun ideeën zijn terug te zien op het plein.
Ook onze schoolvlag kon gehezen worden!
We zijn ontzettend blij met dit cadeau van gr8 uit 2017-2018.

Met vriendelijke groet,
Lotte ten Have
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Kinderboekenweek
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Op maandag 1 oktober begint op school de Kinderboekenweek. Wij werken 2 weken rond het thema: Kom erbij! Over
vriendschap.
De bibliotheek komt ook lessen verzorgen bij ons op school.
Op donderdag 11 oktober bezoekt de schrijver Harmen van Straaten de groepen 4 en 5 en hij blijft om 15.00 uur in de
aula signeren tijdens de boekenmarkt.
Deze boekenmarkt wordt weer verzorgd door de Read Shop. Wij krijgen 10% van de opbrengst om nieuwe boeken te
kopen dus als u een boek koopt tijdens de Kinderboekenweek doe het dan bij ons op school!
Tevens kunt u op 11 oktober tot 16.00 uur in alle groepen kijken wat kinderen hebben geleerd tijdens de Boekenweek.

Schoolfotograaf 15 & 16 oktober
Op maandag 15 en dinsdag 16 oktober a.s. worden de jaarlijkse schoolfoto’s gemaakt door een andere schoolfotograaf
genaamd de “Nieuwe School Foto”. De schoolfotograaf die jarenlang de foto’s maakte voor de Springschans is er mee
gestopt, vandaar deze overstap.
Alle schoolfoto’s worden onder schooltijd gemaakt: een klassenfoto, individuele leerling foto’s en een broertjes/zusjes
foto van de leerlingen die op de Springschans zitten. Er wordt niet buiten schooltijd gefotografeerd waardoor het niet
meer mogelijk is om met jongere en/of oudere broers/zussen op de schoolfoto te gaan.
De leden van de Ouderraad zullen de schoolfotograaf logistiek assisteren om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen
en de juffen zo veel mogelijk te ontlasten.
Na ongeveer 3-4 weken wordt er een inlogcode verstrekt waarmee ouders via de website de foto’s kunnen bekijken en
(eventueel) kopen. Voor de ouders met meerdere kinderen op de Springschans zal daar automatisch dus ook een
broer/zus foto bij zitten.
Meer info over de “Nieuwe School Foto” vinden jullie op: www.nieuweschoolfoto.nl/schoolfotografie/basisschool/
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Extern aangeleverd: (Voor)leestips
2 0van
1 8de Bibliotheek
Van woensdag 3 t/m vrijdag 14 oktober kunnen we weer genieten van de Kinderboekenweek.
Dit jaar staat alles in het thema van vriendschap met het motto Kom erbij! Er zijn heel veel mooie kinderboeken over
vriendschap te vinden in de bibliotheek; bijvoorbeeld het boek “Foeksia's allerbeste vriend” van Paul van Loon.
Ben je benieuwd naar meer leuke kinderboeken in het thema van de Kinderboekenweek? Of wil je weten welke
activiteiten er te doen zijn?
Bekijk dan snel de nieuwsbrief [https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-deleesconsulent.html?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Springschans] van de bibliotheek.
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