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Groep 1 t/m 8

1




Schoolkalender
Belangrijke gegevens





Welkom nieuwe leerlingen
Mad Science
Carnaval 13 februari

Bijlagen: 2

1 1

J A N U A R I

2 0 1 9

1 8
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

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 januari bij ons op school gestart:
Dolfijnen:
Bink van den Berg
Féline Kiszer
Kikkers:
Anna van Diemen
Lucas Wentink
Jax Sander
Vlinders:
Sanne Boerrigter
Mason de Bruijne
5A:
Lautaro Montero Arevalo
Wij wensen jullie een fijne schooltijd op
De Springschans!

7B:
Sergio Rad

2

1 1

Mad Science

J A N U A R I

2 0 1 9

2 0 1 8

Mad Science is weer op De Springschans met te gekke nieuwe lessen!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 11-1-2019, kunnen leerlingen
van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al eerder
hebben meegedaan.
De cursus is op donderdag om 15:15 uur (en eventueel 16:30 uur), vanaf 7-2-2019. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en
demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit
uitgelegd.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven.
Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep.
Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep
van start.
Inschrijven kan t/m 30-1-2019. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org
De flyer van Mad Science krijgen de kinderen vandaag ook mee naar huis.
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Alàààf ouders en kinderen,
Bijna is het weer zover…Carnaval 2019.
Dit jaar wordt de school op woensdag 13 februari omgedoopt tot SWINGSJANS!
Dit is nog niet alles. Net als in het zuiden, hebben wij ook hier weer een echte prins en prinses carnaval.
Zij worden gekozen door middel van een verkiezing op de website: www.springschans.com
Neem vanaf maandag 28 januari een kijkje op de website; hier stellen de jongens en meiden van groep 8
zich aan je voor.
Op school wordt er in de klas gestemd.
Alle kinderen mogen woensdag 13 februari verkleed naar school komen zoals zij zelf willen.
De ouders die graag willen meegenieten van ons feest op het schoolplein mogen achter de hekken plaatsnemen
zodat we voldoende ruimte hebben om te hossen en te feesten. De opening is vanaf 8.30 uur.
In plaats van de optocht hebben wij gekozen voor andere activiteiten met de kinderen in de school.
Graag willen wij er een gezellig feest van maken. Spuitbussen en confetti zijn erg feestelijk, maar we zien dit
NIET graag op school.
Zwaarden en pistolen mogen deze dag ook thuis blijven.
Tijdens deze feestelijke ochtend krijgen de kinderen een traktatie van school.
De kinderen nemen voor deze ochtend ook hun eigen tussendoortje mee.
Bij vragen kunt u aan de carnavalsbel trekken van de groepsleerkracht.
Feestelijke groeten en alàààf !!!
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