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In dit nummer:
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Schoolkalender
Datum

Wat

Wie

Woensdag 13 februari

Carnaval

Groep 1 t/m 8

Maandag 18 t/m vrijdag
22 februari

Voorjaarsvakantie

Groep 1 t/m 8

Maandag 24 februari t/m
vrijdag 1 maart

Lesvrije week

Groep 1 t/m 8

Vrijdag 8 maart

Springkrant

Maandag 11 t/m vrijdag
15 maart

Projectweek

Groep 1 t/m 8
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Te verkrijgen bij
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Downloads > Aanvragen verlof

Welkom nieuwe leerlingen
De volgende leerlingen zijn de afgelopen weken bij ons op school
gestart:

Vlinders:
Yuvan Patankar

Flamingo’s:
Bob Schellingerhout
4A:
Max Flynn

Wij wensen jullie een fijne schooltijd op
De Springschans!
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Beste ouder(s), verzorger(s),
Ook deze week is het onderwijs volop in het nieuws. Er zijn grote zorgen in het onderwijs wat betreft het aantal
leerkrachten en het regelen van de vervangingen. De vereniging voor schoolleiders (AVS) heeft deze week alle
directeuren opgeroepen om de vervanging voor zieke werknemers niet in te vullen. Hiermee wil de AVS de
onevenredige tijd en werkdruk benadrukken die het organiseren van vervangingen vraagt van schoolleiders.
Ook wil de AVS de complexiteit van afwegingen en besluiten die schoolleiders moeten nemen en waarvoor zij de
verantwoordelijkheid dragen, duidelijk voor het voetlicht brengen. Bijvoorbeeld beslissingen zoals een groep
verdelen over andere klassen of intern begeleiders voor de klas zetten (wetende dat dit de werkdruk voor collega’s
enorm verhoogt), tegenover het naar huis sturen van klassen of invoeren van een kortere schoolweek waardoor geen
onderwijs wordt gegeven en ouders worden belast. In beide gevallen staat de onderwijskwaliteit onder druk.
Op dit moment hebben wij alle vervangingen gelukkig kunnen regelen en nog geen groepen naar huis hoeven
sturen, maar dat geeft geen garantie voor de komende weken.
De Algemene Onderwijs Bond (AOB) heeft alle leden uit alle onderwijssectoren opgeroepen om in de week van 11
maart actie te voeren voor meer investeringen in het onderwijs. De week wordt afgesloten met een landelijke
onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.
Het team van De Springschans deelt de zorgen in het onderwijs en vindt ook dat er een investeringsplan nodig is
voor het onderwijs. Nog deze kabinetsperiode moet er een begin gemaakt worden met het inlopen van de
achterstanden en moet het kabinet gaan investeren in het onderwijs. Alleen op die manier kunnen de lerarentekorten
tegengegaan worden.
Het team van De Springschans heeft besloten om wel onze mening te laten horen, maar niet te gaan staken.
Wij vinden dat op dit moment niet het juiste middel. Wij willen vooral laten zien hoe mooi ons vak is en hoe trots wij
zijn op onze school. Wij willen het belang van goed onderwijs benadrukken voor de toekomst van onze leerlingen.
De fusie naar “Wijzer aan de Amstel” en onze plannen voor de toekomst
Per 1 januari 2019 zijn wij gefuseerd met het ICBO en de SJU in Uithoorn. Wij zijn nu onderdeel van stichting Wijzer
aan de Amstel. Voorheen maakten wij samen met basisschool De Zon deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs de
Kwakel. Nu werken wij samen met de Kwikstaart, het Duet, de Vuurvogel, ’t Startnest en de Zon.
Deze samenwerking geeft ons veel meer mogelijkheden. Zo hebben wij gezamenlijk een koers bepaald voor de
komende 4 jaar. Deze koers geeft ons richting met als thema: Durf jezelf te zijn.
De koers bevat 5 strategische thema’s:


Leren jezelf te zijn



Leren met de beste leerkrachten



Leren in een professionele cultuur



Leren in de maatschappij



Leren vanuit een eigenzinnig profiel

Deze 5 strategische thema’s heeft het team van De Springschans vertaald naar ambities, beschreven in ons eigen
schoolplan. Vanuit deze ambities hebben wij beloftes beschreven voor de jaarplannen.
Van het koersplan, het schoolplan en het jaarplan 2018-2019 hebben wij 3 grote posters gemaakt.
Deze posters zullen zeer binnenkort opgehangen worden in de school. In de bijlage kunt u de posters alvast zien.
Wij zijn erg trots op het resultaat.
Het team van De Springschans is zeer gedreven en wij werken hard aan onze eigen professionaliteit.
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Voor het schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met de
2 ambities
0 1 8rondom “Leren met de beste leerkrachten”.
Zoals u in een vorige Springkrant heeft kunnen lezen volgen wij een intensieve leergang gebaseerd op 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. Onze lessen zijn gericht op overdracht van kennis, frequente herhaling en verbinding van
kennis.
Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en ieder kind kan excelleren. Om dat te bereiken willen we een school
zijn waar ieder kind zich veilig voelt en waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn. We vinden het belangrijk dat
kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en
gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Goed onderwijs leidt er ook
toe dat kinderen oog en oor hebben voor anderen en voor hun omgeving.
Lotte ten Have

Ons eigen Kunstwerk!
Sinds afgelopen week zijn wij de zeer trotse eigenaar van ons eigen Springschans Kunstwerk!
Het kunstwerk van 1,5 bij 2 meter (!) siert de witte wand langs de trap.
Dit kunstwerk is gemaakt door Tom van der Pol, een kunstenaar uit Utrecht.
In het najaar hebben we een beamer die niet meer wordt gebruikt op school te koop aangeboden op Marktplaats.
Tom reageerde hierop en bood aan om een kunstwerk voor ons te maken in ruil voor de beamer.
Zijn portfolio van kunstwerken zorgden ervoor dat we alle vertrouwen hadden in zijn kwaliteiten. We gaven hem
de opdracht ons logo in het kunstwerk te verwerken en hij is vervolgens aan de slag gegaan met dit prachtige
doek als eindresultaat!
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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 zijn gekozen door middel van een verkiezing op de website: www.springschans.com
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 !!!

€ 1.000 voor De Biezenwaard
Dit jaar mochten de basisscholen in Nederland er voor het eerst voor kiezen om een deel van het opgehaalde geld
van de kinderpostzegelactie te besteden aan een lokaal doel.
Groep 7 en 8 van de Springschans koos ervoor om geld op te halen voor Ons Tweede Thuis De Biezenwaard.
De Biezenwaard is een verpleegkundig kinderzorghuis, waar ernstig en chronisch zieke kinderen 24 uur per dag,
7 dagen per week worden verzorgd.
De kinderen van groep 7 en 8 van de Springschans kregen vooraf in de klas uitleg over de Biezenwaard, zodat ze
tijdens het verkopen konden uitleggen waar het geld heen zou gaan. De ruim 100 kinderen hebben zich enorm
ingezet. Ze haalde ruim 12.000 euro op.
Hiervan mochten Milan en Yaro uit groep 8 en Zara en Idde uit groep 7 de cheque met 1.000 overhandigen aan de
Biezenwaard. Deze kinderen hadden de meeste kaarten, postzegels e.d voor de kinderpostzegelactie verkocht per
klas. In sommige klassen moest er geloot worden, omdat er meerdere kinderen ruim 1 ½ map verkocht hadden.
Milan, Yaro, Zara en Idde kregen een uitgebreide rondleiding bij de Biezenwaard. Zo konden zij op school hun
klasgenoten vertellen hoe de kinderen worden verzorgd bij de Biezenwaard en dat het geld besteed gaat worden
aan het opknappen van de buitenspeelplaats.
Groep 7 en 8 bedankt voor jullie enorme inzet en mooie opbrengst voor De Biezenwaard!
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Van de Ouderraad: Spaarregeling
2 0Kamp
1 8 groep 8
In groep 8 worden veel bijzondere dingen georganiseerd voor de leerlingen.
Onder andere een Halloween-filmavond, musical en een kamp.
Met name voor het kamp vraagt de school een bijdrage van de ouders.
Deze bijdrage is vanaf dit schooljaar € 95 per kind voor drie dagen kamp.
Dit geld wordt overgemaakt op de rekening van de Ouderraad, die dat vlak voor het kamp overmaakt naar school.
Voor sommige ouders is € 95 best veel geld om ineens te betalen. Om deze reden heeft de Ouderraad een
spaarsysteem opgezet.
D.m.v. een machtiging wordt er elk jaar in april een deel van het uiteindelijke kampgeld overgemaakt naar de
rekening van de Ouderraad. Als uw kind dan uiteindelijk in groep 8 zit, is er vaak alleen nog maar een kleine
restbetaling nodig om het volledige kampgeld bij te dragen.
Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan is hiervoor een machtigingsformulier te downloaden op de site van
De Springschans: http://springschans.com/downloads/machtigingsfomulier_sparen_schoolkamp_sepaproof.pdf
Een ingevuld machtigingsformulier kan in het postvak van de OR/Penningmeester OR worden gestopt, of worden
afgegeven bij de administratie.
Roland van Gerven
Penningmeester Ouderraad De Springschans

Gevonden voorwerpen: geleegd voor de vakantie!
Het is weer bijna vakantie en de bakken met gevonden voorwerpen worden dan weer geleegd en de overgebleven
spullen worden naar Ceres gebracht.
Aan iedereen het verzoek om de bakken nog even na te lopen als je iets mist; ook bij de administratie liggen nog wat
kleinere gevonden voorwerpen.
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