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Welkom nieuwe leerlingen
De volgende leerling is in december bij ons op school gestart:

Kikkers:
Jason van Meeteren

Wij wensen je een fijne schooltijd op De Springschans!
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Uithoorn, 21 december 2018

Beste ouder(s), verzorger(s),

Kerstfeest is een feest om samen te vieren, te delen en om terug te kijken op het afgelopen jaar.
De Springschans wil een school zijn waar alle kinderen en medewerkers volop kansen krijgen om zich te
ontwikkelen, samen te werken en hun creativiteit te ontplooien.
Waar elke dag met plezier, humor, enthousiasme en aandacht voor elkaar uitdagend onderwijs wordt
gegeven.
Op De Springschans doet ieder kind ertoe. Om dat te bereiken is het belangrijk dat ieder kind zich veilig
voelt en zichzelf mag zijn.
Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en
waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen.
Vanaf 1 januari 2019 maakt De Springschans deel uit van stichting “Wijzer aan de Amstel”.
Alle scholen hebben gezamenlijk een koers bepaald voor de komende jaren. Dit koersplan is geschreven
vanuit het motto: “durf jezelf te zijn”.
De visie van De Springschans, zoals hierboven beschreven, sluit hier perfect bij aan.
Het team van De Springschans heeft gezamenlijk de ambities voor de komende jaren beschreven.
Dit plan zal in postervorm in het nieuwe jaar ook zichtbaar in de school worden opgehangen.
Eén van de ambities is gezamenlijk leren door de leerkrachten. Dit is gericht op het vergroten van de
kennis, gebaseerd op de inzichten vanuit de cognitieve psychologie.
Dit zorgt ervoor dat onze lessen gericht zijn op overdracht van kennis, frequente herhaling en verbinding
van kennis. Door onze lestechnieken zijn de kinderen actief betrokken bij de les.
Ook de komende Springkranten zal ik u blijven informeren over ons onderwijs.
Ik ben erg trots op het team van De Springschans. Zij geven elke dag met veel passie en plezier les aan de
kinderen.
Met een organisatie als De Springschans met zoveel gedreven professionals, ondersteunende organen als
de MR, de OR en een gedreven bestuur, heb ik het volste vertrouwen in 2019.
Mede namens het team van De Springschans wens ik u hele fijne feestdagen.
Met vriendelijke groet,
Lotte ten Have
Directeur
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Kerstviering in De Burght
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Op dinsdag 18 december jl. gingen alle groepen naar De Burght voor een gezamenlijke Kerstviering.
Het verhaal van Kerst werd voorgelezen (door onze voorleeskampioenen).
Het verhaal werd uitgebeeld door houten poppen en afgewisseld met de mooiste versjes en liedjes.
Na afloop mochten alle kinderen de prachtige Kerststal bekijken.
Dank aan alle (groot-)ouders die de kinderen per auto of fiets naar de kerk wilden begeleiden!

Gevonden voorwerpen
Graag om 12.00 u de bakken met gevonden voorwerpen in alle gangen nalopen! Alles wat erin zit gaat
naar een goed doel.
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