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Voorwoord  
Beste ouders en leerlingen, 

 

Alweer ruim in het nieuwe jaar en dus tijd voor een nieuwsbrief. Voor ons een drukke en 

spannende periode; de open dagen voor nieuwe leerlingen, de adviezen voor onze 

groep 8 leerlingen maken, de rapport-verslagen (waarin groei, stand van zaken en 

beschreven wordt) voor alle leerlingen maken en ons bezoek van de ‘ruilschool’ uit Beilen 

voorbereiden. 

Met grote trots kijk ik terug op onze eerste open dagen. Beide dagen (vooral de eerste) 

zijn zeer druk bezocht en zeer enthousiast verlieten mensen onze school. Wij ontvingen 

veel positieve geluiden. 

Geweldig om te zien hoe wij nu, in vergelijking met vorig jaar, een echte Open dag 

hebben: een presentatie, lesjes Spaans, Duits, Engels voor leerlingen, een instuif in de 

Gymzaal, open inloop met prachtig gemaakt werk in het Kunstlokaal, proefjes, een quiz, 

3d-printer/programmeren onder leiding van onze leerlingen, uitwisselingen, excursies, 

werkweek en ga zo maar door . 

Onze leerlingen weten ontzettend goed ons  onderwijs uit te leggen en aan de groep 8ers 

te laten zien wat wij hier leren en hoe wij dat doen. Fijn om te horen hoe enthousiast zij 

over school kunnen vertellen. 

Wat hebben wij al veel bereikt in de krap twee jaar dat wij er zijn. Net als onze leerlingen 

groeien en ontwikkelen wij ons elke dag. Dat kan vooral ook zo snel omdat wij een 

fantastisch team hebben, dat geen uitdaging uit de weg gaat. 

In deze nieuwsbrief van alles over onze plannen, ons onderwijs en wat mooie foto’s. 

 

Hartelijke groet, Camyre 
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Blik op ons onderwijs 
Sinds een aantal maanden werken wij in een carrousel waarbij onze leerlingen in kleinere 

groepen direct instructie en hun leerdoelen of opdrachten krijgen. Dit werkt prettig en 

geeft de leerlingen meer een vaste structuur. Inmiddels hebben wij na de kerstvakantie 

de groepen weer wat bijgesteld zodat wij binnen de carrousel meer op niveau uitleg 

kunnen geven. Dat wat aan bod komt aan lesstof en leerdoelen binnen een carrouselles 

is de basisstof en verplicht, naast deze lessen is er vaak de mogelijkheid om extra 

workshops te volgen. 

 

Dit blok staat het thema Interieur centraal; vanuit allerlei domeinen en vakken wordt de 

link gelegd met het thema. Zo kunnen leerlingen makkelijker verbanden zien en begrijpen 

dat vakken en kennis niet losstaat van elkaar. Zij leren dat veel, zo niet alles, met elkaar in 

verbinding staat en dat je kennis op allerlei gebied nodig hebt om ingewikkelde zaken te 

begrijpen en ook als je zelf iets wil maken of ontwerpen.  

   

 

Workshops 
Afgelopen weken hebben onze leerlingen binnen het domein MNT en het thema interieur 

onder leiding van masterstudenten van de universiteit van Leiden wadpieren (Arenicola 

marine) ontleed. Met MNT zijn zij bezig met het spijsverteringsysteem en het ‘interieur’ van 

een wadpier komt in de buurt van dat van een mens.  Met chirurgische preciese wisten 

sommige leerlingen zo’n pier open te knippen op zoek naar slokdarm, hart en maag. 

Komende weken start ook Kunst &Cultuur met een tweetal bij elkaar horende workshops 

over het maken van een maquette. Natuurlijk komt daar de theorie en lesstof over de Stijl 

en Memphis vanzelf bij. 

 
 

 

Uitwisseling en reizen 
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In de week voor de voorjaarsvakantie vindt de eerste SH-uitwisseling plaats. Een klas 1vwo 

van de CS Vincent van Gogh uit Beilen komt eerst op bezoek bij ons en in april vetrekken 

er zo’n 15 leerlingen van ons naar Beilen. Het programma in Amsterdam zal naast een 

rondleiding en geschiedenislezing over Van Eesteren en zijn prachtige Nieuw-West, een 

heus Bounz bezoek, natuurlijk ook voeren naar het spannende centrum van Amsterdam. 

Een groepje leerlingen heeft samen met Aafke deze uitwisseling opgezet en wij hopen dat 

het een start is van een sterk uitwisselingsprogramma. 

In het voorjaar gaan wij met de hele school naar de omgeving van Maastricht, Het 

Leienhoes in Wijlre (https://www.leienhoes.nl/). Tijdens deze werkweek zullen cultuur en 

sport uitgebreid aan bod komen.  

Voor onze ouderejaars zijn wij voor komend schooljaar aan het onderzoeken of het 

mogelijk is een winterreis te maken in het voorjaar. Karin is naast docente Duits/Engels ook 

een gekwalificeerde skilerares en heeft een fantastisch wintersportgebied als thuisgrond 

(Oostenrijk).  

Natuurlijk zit er ook een educatieve cultuur reis in een SH schoolloopbaan. Rosanna is 

bezig met een Spanje reis. Andalusië is de plek om het geleerde Spaans te spreken en om 

steden als Cordoba en Sevilla te bezoeken. 

Niet alles is voor komend jaar maar wij kunnen niet vroeg genoeg beginnen met een 

goede voorbereiding.  
 

 

Verbouwing 

Het thema interieur hebben wij niet zonder reden gekozen voor dit trimester. Binnen ons 

onderwijs waar het werken en leren op leerpleinen heel belangrijk is en waar het gevoel 

van thuis en uitdaging voorop staan, doet de inrichting en omgeving ertoe. 

Eerder hebben wij al gevraagd om eventuele oude tafels, stoelen, banken en kasten om  

zo met verschillende stijlen tot een inspirerende omgeving te komen.  

Komend schooljaar zullen wij ook uitbreiden. Wij hebben de ambitie om te verdubbelen in  

leerlingaantal. Terugkijkend op de belangstelling en het enthousiasme tijdens de open 

dagen is dat zeker mogelijk en zullen wij er zelfs voor moeten waken niet te snel te 

groeien.   

Het hele gebouw aan de Herman Poortstraat zal vrijkomen voor Spring High. Voordat alles 

SH onderwijs-proof is, zal er het nodige verbouwd en aangepast moeten worden.  

Voor dit traject zal een projectleider en werkgroep verbouwing in het leven worden 

geroepen. In de werkgroep zullen wij vanzelfsprekend ook wensen van leerlingen 

meenemen. Wij houden jullie op de hoogte. 

 

    
 

https://www.leienhoes.nl/
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Personeel 
Zoals de meesten van jullie vast al weten, onze Lea is zwanger en zal ergens eind maart 

met verlof gaan. Wij zullen dus komende tijd op zoek gaan naar een waardig vervanger. 

Mochten jullie een duizendpoot die alles kan, kennen dan horen wij het graag. 

Aafke gaat volgende maand voor haar promotieonderzoek naar Panama. Het 

onderwerp van Aafke haar promotie is alleen in Panama te vinden, vandaar. Wie weet 

kunnen leerlingen van Spring High in de toekomst haar ondersteunen met het onderzoek 

op locatie. 

Karin is inmiddels vol aan het werk en wij zijn allemaal heel blij met haar komst.  

Binnenkort zal waarschijnlijk een oude bekende terugkeren om ons te versterken; 

Anouchka komt weer meedoen met Sport, Lifestyle en bewegen.  

 

Mededelingen en andere leuke informatie 
 In verband met de Open dag van donderdag 8 februari zal de school voor 

leerlingen om 14.00 sluiten (leerlingen zijn dus om 14.00 vrij) 

 Onze website is hier en daar wat geüpdatet, ook nieuwe foto’s van docenten 

 Ook een leuke quiz met weetjes over SH onder het kopje groep 8 

 Ouderadviesraad komt 25 januari bijeen 

 Adviezen voor groep 8 leerlingen zijn in de maak en voor extra ondersteuning van 

dit advies maken de leerlingen maandag een proef eindtoets van Diataal 

(www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/dia-eindtoets) 

 In de week van 8 februari geschreven tussenstand/ rapport mee  

 Leuk om ons te volgen op twitter en facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderadviesraad  25 januari 

Leerlingen 14.00 vrij 8 februari   

Tussenstand/rapport mee  8 februari 

Beilen op bezoek 22/23 februari 

Vakantie 24 febr t/m 5 maart (!!)  

Ouderadviesraad 6 maart  

Blokafsluiting 22 maart  

Studiedag leerlingen vrij 29 maart 

Ouderavond Werkweek  5 april 

Ouderadviesraad 11 april  

Werkweek 23 april t/m 25 april 

http://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/dia-eindtoets

