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Voorwoord  

Beste ouders en leerlingen, 

 

‘Een nieuwe lente een nieuw geluid, ik wil dat deze nieuwsbrief klinkt als het gefluit’ (vrij 

naar H. Gorters Mei). Zo met de lente echt goed in aantocht wordt mijn liefde voor poëzie 

nog meer aangewakkerd dan al in eerste instantie is gebeurd door de poëzieposters van 

onze leerlingen: 

 
 

Een mooi moment voor een nieuwsbrief zo op de valreep van blok 2.  Blok 2 heeft vooral 

in het teken van het interieur gestaan: bij kunst is een aantal leerlingen nu bezig met het 

zeefdrukken aan de hand van het geleerde tijdens de lessen.  Bij MNT heeft vooral na het 
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ontleden van wadpieren ons spijsverteringsstelsel geen geheimen meer voor ons. Bij 

Nederlands heeft ons interieure gevoelsleven een uitweg gevonden in de poëzie. Bij M&M 

heeft het Nederlandse politieke stelsel centraal gestaan met als slotstuk de college tour 

met Alexander Pechthold. 

Dat betekent dat de blokafsluiting, die eerst voor 22 maart stond, vervroegd is naar dat 

prachtige evenement. 

In april start blok 3 en dat blok en het gehele jaar zullen wij groots afsluiten op donderdag 

19  juli. In blok 3 is het thema: lokaal, globaal. 

Mocht je de ochtend de College Tour gemist hebben en toch graag even de school 

weer eens van binnen bekijken dan ben je altijd welkom om je te laten rondleiden door je 

kind. 

 

Graag kijk ik nog even terug naar de geweldige ouderavond georganiseerd door onze 

ouderadviesraad. Inhoudelijk mag ik niets over de avond zeggen, dat doen ze zelf, maar 

ik kan wel zeggen dat ik het een prachtige avond vond en dat er al volop werkgroepen 

aan de gang zijn. Ik ben er trots op dat wij een echte leergemeenschap aan het bouwen 

zijn. 

 

Een punt van aandacht is voor ons de groepsouderapp. Heel af en toe komt er bij ons 

terecht dat er over bepaalde dingen een lichte vorm van onvrede is. Gelukkig is er dan 

altijd een ouder die dat even doorgeeft zodat wij kunnen luisteren, checken en indien 

nodig ook handelen.  Meestal hebben wij namelijk dezelfde onvrede en lopen wij tegen 

iets aan, ook dan is het fijn om daarin samen op te trekken. 

Mijn directe vraag is dan ook om niet in de oudergroepsapp alleen je onvrede te spuien 

maar juist bij ons te informeren en bij ons neer te leggen. Net als vorig jaar vraag ik jullie 

om zorgvuldig en terughoudend te zijn over elkaars kinderen, vanuit Spring High zijn al 

onze leerlingen ons even lief en verdient ieder onze aandacht en zorgvuldigheid. 

 

Voor nu een vrolijk Pasen en een fantastische lekkere lente alvast, 

 

hartelijke groet, Camyre 

 

 

College Tour 

Afgelopen woensdag kwam Alexander Pechtold langs voor een college tour op Spring 

High. Het was een zeer geslaagde ochtend. De leerlingen hebben geen onderwerp 

onbesproken gelaten:  

- de donorwet en dan ook in relatie met het bindend referendum; "Zou u ook een 

bindend referendum willen als dat over de donorwet van uw Pia Dijkstar zou gaan?" 

- onderwijs en de staking; "vindt u het terecht dat de leraren staken of vindt u dat ze 

zeuren?" 

- het politieke leven; "hoe vindt u het om beroemd te zijn?" 

Alexander beantwoordde de vragen met veel enthousiasme en was blij verrast door de 

kritische vragen en zelfverzekerde houding van onze leerlingen! 

Extra leuk was het dat ook ouders hier bij aanwezig waren en zelfs meededen in het 

vragen stellen. 

Het was een top college tour! 
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De uitwisseling 

De eerste SH-uitwisseling was een groot succes. De kinderen en collega’s uit Beilen waren 

onder de indruk van onze school en onze stad!  

Vooral het bezoek aan het Amsterdam museum en als echte stadstrekker de Mac 

Donalds! Een leuk extraatje was het bezoek met een heel klein groepje aan de 

‘Papegaai’, de verstopte kerk middenin de Kalverstraat. 

In de week voor de werkweek is ons bezoek aan Beilen. 

 

 
 

 

Verbouwing en schoolplein 

De verbouwingsgroep heeft een eerste leuke bijeenkomst gehad. Goed om te zien dat 

de leerlingen het onderwijs van SH zo goed weten uit te leggen. 

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. Dat 

betekent wel dat onze verbouwing een meerjarenplan is. 

Goed nieuws ook over het schoolplein, allebei de pleinen worden aangepakt en 

opgeknapt. Sportveldjes, stormbaan en een buitenklas staan op het programma. 
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Leerplein, carrousel en stiltelokaal 

Zoals eerder al aangegeven zijn wij altijd op zoek naar de balans tussen zelfsturing en 

sturing, verantwoordelijkheid nemen en taken opleggen. Leerlingen zijn elke dag in 

ontwikkeling en deze aspecten zijn van groot belang binnen onze leergemeenschap. 

Leerlingen ervaren de ruimte en de zelfstandigheid die zij krijgen als heel plezierig alleen is 

het soms lastig om met die vrijheid zinvol om te gaan. Dat is niet gek en absoluut 

onderdeel van het leren en groeien. Wel hebben zij ons nodig om de juiste grenzen aan 

te geven zodat zij in de goede stand komen om weer door te kunnen. 

Een eerste aanzet in structuur is het invoeren van het carrouselrooster geweest. Leerlingen 

hebben elke ochtend lessen en weten daardoor beter wat zij kunnen doen in hun 

zelfstandige tijd. 

Ook het stiltelokaal is een onderdeel om hun zelfverantwoordelijkheid te vergroten, 

sommige kinderen willen graag samenwerken en dat kan op het leerplein (niet te luid 

natuurlijk) en kinderen die in stilte willen werken kunnen in het stilte lokaal.  

Helaas hebben wij gezien dat het stilte lokaal soms bijna een soort hangplek lijkt te 

worden en gaan wij dus wederom een sturende ingreep doen; leerlingen moeten 

toestemming vragen en krijgen om in het stiltelokaal te werken.  

Zo kunnen wij het lokaal volledig voor diegenen die dat nodig hebben tot zijn recht laten 

komen. 
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Studiedag leerlingen vrij 29 maart 

Ouderavond Werkweek  5 april 

Ouderadviesraad 11 april  

Werkweek 23 april t/m 25 april 

Eindtoetsen 16 t/m 18 april  

Spring High  22 mei t/m 25 mei 

Feest  24 mei  

Tussenstand coachkaart 8 juni 

Voortgangsgesprekken 11 juni t/m 22 juni 

Spring High  22 mei t/m 25 mei 

Suikerfeest/studiedag 15 juni (leerlingen vrij) 

Studiedagen  9 en 10 juli 

Afsluiting met ouders 19 juli 

Zomervakantie  20 juli 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


