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Sinterklaas
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Belangrijke gegevens2 0RKBS
’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

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 november bij ons op school gestart:
Dolfijnen:
Sahil Singh
Flamingo’s
Milou Ippel
Vlinders:
Jitske Weerdenburg
4A:
Rowen Donk
7B:
Hana Donk

Wij wensen jullie een fijne schooltijd toe op De Springschans!
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Gezamenlijk leren
In een eerdere Springkrant heb ik geschreven over onze ambities om ons onderwijs continu te blijven
verbeteren, met de nadruk op het verbeteren van ons didactisch handelen. Alle leerkrachten volgen een
gezamenlijk leertraject. Wij hebben nu 4 studiemomenten gehad en er staan er nog een aantal gepland.
Tijdens deze studiemomenten leren wij inzichten vanuit de cognitieve psychologie. Deze wetenschap
houdt zich bezig met verwerkingsprocessen in de hersenen die te maken hebben met zaken als begrip,
kennis, herinneringen en geheugen, probleem oplossen en informatieverwerking. De overdracht van
kennis zien wij als een essentiële taak van ons onderwijs. Onze lessen zijn gericht op overdracht ven
kennis, frequente herhaling en verbinding van kennis.
Hoe is dit zichtbaar in de klas:
 Het ophalen van voorkennis is belangrijk. Daarom staat er elke dag een dagstarter op het bord.



Ons werkgeheugen wordt ondersteund door de kennis in het lange termijn geheugen. Daarom
oefenen wij veel en gericht. Hoe meer kinderen weten, hoe meer ze kunnen leren.



Doelen zichtbaar maken. In de groepen hangen doelen zichtbaar in de klas en komt het lesdoel per
les op het bord.
Alle leerlingen zijn tijdens de instructie actief. Wij werken met actieve werkvormen, bijvoorbeeld
door gebruik te maken van white-bordjes of een rekenrek tijdens de instructie. De leerkracht kan zo
goed controleren op begrip.
Nieuwe kennis wordt goed gekoppeld aan bestaande kennis. Wij geven direct feedback aan de
leerlingen. Wij werken met white-bordjes, tijdens de les loopt de leerkracht rond en wij sluiten de
les af met een afzwaaier. Hiermee stellen de leerkracht en de leerling vast of het lesdoel behaald is,
zodat zij hun eigen succes kunnen meten. Dit betekent dat het werken in schriften en werkboekjes
veelal oefenwerk is.





Wij zijn erg enthousiast over dit leertraject en zien ook direct resultaat in de groepen.
Lotte ten Have

Vervanging bij afwezigheid
Vervangen van de leerkracht is steeds lastiger te regelen
Het blijft een grote uitdaging om alle groepen elke dag bemand te krijgen. Afgelopen jaren konden wij
gebruik maken van een invalpool met leerkrachten. Deze invalpool bestaat, vanwege de krapte op de
arbeidsmarkt, niet meer. Dit betekent dat wij alle vervangingen zelf moeten organiseren. U begrijpt dat dit
een uitdagende klus kan zijn. Gelukkig hebben wij tot nu toe alle vervangingen kunnen regelen.
We kunnen hierbij niet voorkomen dat een groep af en toe opgedeeld moet worden. Als een leerkracht
afwezig is, zullen wij dit in eerste instantie proberen te regelen met de duo-collega of een collega met een
ambulante taak. Als dit niet mogelijk is gaan wij de groep opdelen. Dit schooljaar hebben wij een aantal
keren een groep opgedeeld. Een kleutergroep wordt verdeeld over de andere 3 kleutergroepen, groep 3, 4
en 5 worden onderling verdeeld en groep 6, 7 en 8 worden onderling verdeeld.
De kinderen weten precies bij welke groep zij worden ondergebracht en zij krijgen voldoende werk mee
om deze dag aan te werken. Wij delen een groep maximaal 2 dagen achter elkaar op.
Wanneer wij in de toekomst te maken krijgen met meerdere zieke collega’s, dan kan zich een situatie
voordoen dat wij de organisatie voor die dag niet rond
3 krijgen. Wij zullen u dan via Klasbord en de mail
vragen om uw zoon of dochter een dag thuis te houden.
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In oktober hebben de leerlingen van groep 7 en 8 meegedaan aan de kinderpostzegelactie.
Zij hebben in 1 week zoveel mogelijk kaarten, postzegels e.d. proberen te verkopen.
Dit jaar mocht de school zelf een goed doel in Uithoorn uit kiezen om het opgehaalde bedrag aan te doneren.
De Springschans heeft gekozen om voor de chronisch zieke kinderen in kinderzorghuis De Biezenwaard geld
op te halen.
Groep 7 en 8 heeft samen het enorme bedrag van € 12.963 opgehaald.
Wat een geweldige bedrag voor deze kinderen!
De kinderpostzegelactie belde speciaal nog op om te vertellen dat ze het een enorm bedrag vonden en ze zo
blij waren met de inzet van onze kinderen.
Groep 7 en 8 bedankt!

Spookachtige filmavond groep 8
19.30 uur vrijdagavond 2 november....
De deur van de nooduitgang ging soms open….
De kinderen (ook al waren veel kinderen bijna niet te herkennen zo eng zagen ze eruit!) moesten via het
donkere, griezelige trappenhuis naar boven.
In de lokalen konden de kinderen een enge film kijken en tijdens de pauzes konden de kinderen genieten
van zelfgemaakte griezelhapjes.
Om 21.45 werden alle kinderen opgehaald. Hopelijk hebben ze lekker geslapen na deze geslaagde
spookavond!
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Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint!
Op dinsdag 4 december brengt Sinterklaas wederom een bezoek aan de Springschans.
De kinderen verzamelen die ochtend eerst in de klas om daarna met hun leerkracht naar het schoolplein te
gaan.
De Sint komt rond 8.45 uur aan.
U bent als ouder(s) van harte welkom om ook te komen kijken. Wilt u dan achter het hek en het lint blijven
en het trottoir voor de hoofdingang vrij laten zodat alle kinderen Sinterklaas en zijn Pieten goed kunnen
zien aankomen.
Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit.
Vol verwachting klopt ons hart…

Kerststukjes maken
Op vrijdag 14 december maken de groepen 1 t/m 8 kerststukjes in de klas!
We vragen uw zoon/dochter om het volgende ’s morgens mee naar school te nemen:
-

(klein) potje met droge oase
Versiersels voor in het kerststuk

Wij zorgen voor groen en een mooie kaars.

ICT problemen
Met regelmaat krijgen onze leerkrachten over inlogproblemen bij diverse software.
Als u thuis tegen problemen aanloopt met het inloggen bij:
- Ambrasoft Mijn Klas of
- Veilig Leren Lezen
mag u voortaan uw vraag mailen naar ICT@springschansuithoorn.nl
Heeft u vragen over Parnassys, dan vragen we u contact op te nemen met ons secretariaat:
spring.schans@worldonline.nl
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Nu het weer slechter weer wordt zijn er meer leerlingen die met de auto naar school worden gebracht.
Graag uw aandacht voor het CORRECT en VEILIG parkeren van de auto bij het wegbrengen of afzetten
van de kinderen.
We ontvingen van de bewoners van de Euphraat (de appartementen tegenover school) een brief met de
melding dat er auto’s voor de garages van de bewoners worden geparkeerd.
Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn!
We verzoeken u met klem om in principe te voet of met de fiets naar school te komen.
Komt u toch met de auto, gebruik de kiss & ride plekken langs het fietspad, de officiële parkeerplaatsen
aan de voorkant van de school of de parkeerplaatsen in de Fokkemast. Deze laatste echt in het uiterste
geval en graag correct. We willen met onze buren graag op goede voet staan.
De politie gaat weer met regelmaat surveilleren en bekeuren bij fout parkeren!
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