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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

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

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

06 - 10 98 37 37
Te verkrijgen bij
de administratie

Verlofaanvraagformulieren

www.springschans.com
Downloads > Aanvragen verlof

Welkom nieuwe leerlingen

De volgende leerlingen zijn in oktober bij ons op school gestart:
Dolfijnen:
Linde Brouwer
Kikkers:
Stijn Post
5 B:
Bodil Leclaire
Lotte-Madelief Poort
6A:
Merel Poort
7A:
Roshni Jit
7B:
Marijn de Vries

Wij wensen jullie een fijne schooltijd toe op De Springschans!
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Scholierenveldloop 3 oktober jl.2 0 1 8
Kinderen Springschans behalen 2e plaats bij Scholierenveldloop
De kinderen van de Springschans zijn als 2e geëindigd tijdens AH Jos van de Berg Scholierenveldloop.
Zoals ieder jaar stonden weer ruim 100 sportievelingen aan de start.
Bij de meisjes groep 3 behaalde Josephine de Jong een knappe 1e plaats en ontving de gouden medaille.
Yasmine Rekelhof (4e), Wende Vroombout (5e), Valerie Perk (8e) en Saar Vroombout (9e) zorgde voor mooie
prestaties in de top 10. Danielle Splinter en Leloo Skubch waren erg aan elkaar gewaagd en finishte na
elkaar als 14e en 15e. Jara Zaal finishte als 17e.
Bij de jongens groep 3 liet Mike Ettinger zich goed voorin zien en kwam als 5e over de streep. Julyen Bena
en Frank Jas maakte er een mooie strijd van en finishte beide met een 8e en 9e plek in de top 10. Teije
Vaandrager passeerde als 15e de finish, kort voor Florian Gaarlandt (17e) en Charlie Oen (20e). Seven
Montnor eindigde als 26e. Levi Oud finishte als 31e, voor Ayrton de Groote (32e), Stan Zeldenthuis (33e) en
Matthijs van de Wal (35e).
Maud van Kessel mocht bij de meisjes groep 4 de bronzen medaille in ontvangst nemen. Suzan Kole en
Janey Nienhuis finishten beide net naast op het podium op een mooie 4e en 5e plaats. Amber Peters
eindigde knap op een 20e plaats, voor Yazea Flart, Livia Gaarlandt (27e) en Bente IJff (38e).
Noah van Setten kwam na een sterke race knap als 3e over de eindstreep en ontving het brons. Roel Knook
knokte zich naar een mooie 11e plaats, vlak voor Sem Gounders op een 14e plaats. Bart Knook passeerde als
35e de eindstreep, voor Jayden Stolwijk (36e). Sander Labordus finishte tijdens zijn debuut knap als 51e.
Charlotte Ridder ontving na een prachtige race de gouden medaille bij de meisjes groep 5. Alice van den
Berg Regaldo mocht ook op het podium en ontving de bronzen medaille. Anouk Visser eindigde knap op
een 6e plaats. Frederique Essenius en Jaimie Westerweel kwamen na elkaar als 15e en 16e over de streep.
Bij de jongens groep 5 ontving Tijn Voges de bronzen medaille. Rayan Bouchaouichan en Dean Koch
maakte er een mooie eindsprint van en finishte als 5e en 6e. Tim Horsten passeerde als 21e de finish, vlak
voor Tom Pisters (24e), Christian Penings (25e), Sebastiaan van Schinkel (27e), Jaimy Overbruggen (32e) en
Timo Westerweel (34e)
Esmee Kriger liet bij de meisjes groep 6 haar grote klasse zien en won met overmacht van alle jongens en
meisjes. Een prachtige prestatie door de AKU atlete. Sofia Hofstede deelde mee in de feestvreugde door als
3e over de finish te komen. Tess van Tol finishte na een goede race net naast het podium op een 4e plaats.
Riven Meijerhoven (8e) en Rianne Labordus (10e) eindigde beide knap in de top 10. Mirte Gunther (11e),
Zora van Setten (12e), Marlou Smorenberg (13e) en Sophie Rogalska (14e) maakte er onderling een prachtige
strijd van. Dewi Zaal passeerde knap als 16e de streep, vlak voor Britt Peeters (19e) en Elin Stokhof (23e).
AKU atleten Florian Faber en Mark Westra lieten zich beide sterk zien en ontvingen op het podium de
zilveren en bronzen medaille. Lars Wiedijk (7e) , Oskar Ellens (8e) en Wouter Hendriks (10e) presteerde
goed in de top 10. Jannick de Jong eindigde mooi op een 16e plaats. Fedde Eshuis Sanchez finishte op een
knappe 20e plaats, voor Mike Knook (22e), Daan Plug (25e), Jayden Hasperhoven (33e), Coen Burggraaf
(36e), Andy Baron (38e) en Bas Bosboom (44e).
Sanne Burggraaf knokte zich knap naar een 15e plaats.
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Danique Etiinger was ook dit jaar oppermachtig en passeerde als winnares de finish bij de meisjes
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zilveren medaille.
Bij de jongens groep 8 domineerden de jongens van de Springschans. Maar liefst vijf kanjers kwamen in
de top 5 over de finish. Bas van Ede soleerde naar het goud, Glenn Koorn liep een schitterende race en
ontving zilver en Jorn Snel maakte het podium compleet door als 3e te finishen. Daniel Kriger liep knap
naar een 4e plaats, een plaats voor Morris de Kuijer (5e). Maurits Fievez knokte zich knap naar een 10e
plaats. Simon Kole passeerde als 12e de eindstreep, voor Sietse Wijngaard (15e), Per Peters (19e), Bas
Harleman (21e) en Julius Faber (26e). Tiago Geerdink finishte knap als 29e tijdens zijn debuut.
Bij de leerkrachten ontving meester Tim, mede door de vele enthousiaste aanmoedigingen de zilveren
medaille.

Techniekdag vrijdag 16 november
Op vrijdag 16 november is er voor alle leerlingen op De Springschans een Techniekdag.
De dag vindt tijdens de gewone schooluren plaats.
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zullen dan aan de slag gaan met proeven en activiteiten rondom het
thema “ Chemie ”.
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Met regelmaat krijgen wij meldingen van ouders dat de Springkrant of andere mail die wij niet Parnassys
sturen niet wordt ontvangen.
We willen u als ouder(s)/verzorger(s) verzoeken om via het ouderportaal van Parnassys te controleren of
uw emailadres daar juist vermeld staat.
Is dit niet zo, stuur even een mail aan de administratie: spring.schans@worldonline.nl en dan passen we dit
aan.
Omdat we ons realiseren dat ook deze Springkrant via Parnassys wordt verspreid, zullen we dit bericht ook
via de contactouders delen.

Fietsroute naar- en van school
We gebruiken samen met Basisschool De Kajuit de ruimte om de fiets te parkeren aan de achterzijde van
school.
De fietsen van de leerlingen van De Springschans staan aan de kant van De Springschans geparkeerd.
We willen u verzoeken om ook het schoolplein met de fiets te betreden via de ingang achter
De Springschans.
(en niet via de kant van De Kajuit). Komt u dus vanuit de kant van Meerwijk-West dan vragen we u om
even door te fietsen voorbij school en dan achterom het schoolplein met de fiets te betreden.
Dank!

Hondenpoep…
Mogen we u vragen om NIET met honden op het schoolplein te komen, zowel onder schooltijd als na
schooltijd.
En ziet u iemand die dit toch doet, spreek hem of haar hier s.v.p. op aan.
Afgelopen week zijn 2 kinderen letterlijk in de hondenpoep gevallen bij het duikelrek op het schoolplein.
Dit is geen fijne situatie.
Dank voor ieders medewerking!
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