
 

Met de komst van Sinterklaas tijd voor een tweede eerste nieuwsbrief van 

het schooljaar 2017/2018.  

Jaar 2 Spring High is in volle gang en wij maken ons op voor een tweede 

sinterklaas en kerst; wij hebben er zin in!  

Zo’n vijf tot zes keer per schooljaar zullen jullie de nieuwsbrief in je mailbox 

ontvangen. De nieuwsbrief staat vol terugblikken, vooruitblikken en andere 

leuke en nuttige zaken. 

 

Beste leerlingen en ouders  

Voorwoord van Camyre 
De herfstvakantie lijkt alweer maanden geleden en de kerstvakantie staat 

alweer voor de deur…de tijd vliegt, when you’re having fun! De nieuwe 

leerlingen zijn inmiddels helemaal gewend en wij beginnen elkaar al weer 

goed te kennen. Het was (en is) soms even wennen aan nieuwe groepen en 

samenstellingen en aan de grootte van de leerpleinen. 

Gelukkig hebben wij het vooruitzicht dat wij volgend jaar veel meer ruimte 

hebben en dat wij dan ook kunnen beschikken over een aparte pauzeplek. 

Het is namelijk soms best lastig om pauze te hebben waar je ook zit te 

werken. 

Voor wat betreft de buitenruimte ziet het er gunstig uit en kan ik bijna met 

zekerheid (dus nog niet helemaal…..) dat ons schoolplein opgeknapt wordt 

en wij eindelijk ons rennen, lobbyen en inzamelen beloond zien. 

Nog meer goed nieuws; dit jaar hebben wij een heuse, echte, eigen pagina 

in de keuzegids voor 8stegroepers! Voor de ouders van groep 8 hebben wij 

een extra avond ingelast volgende week woensdag om de gids te 

overhandigen. 
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Afgelopen 31 oktober was het een feit: de eerste ouderadviesraad. Wij zijn 

trots op het aantal ouders dat meedoet en samen wil optrekken met SH, 

dank!  

Hieronder een korte weergave van wat er besproken is. Ik onderzoek nog 

een mogelijkheid om een ouderpagina aan de website te koppelen. 

De volgende onderwerpen zijn langsgekomen:  

• De inspectie is langs geweest vorig schooljaar en wordt dit jaar ook 

uitgenodigd 

• De verhouding PO (primair onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs) is dit 

schooljaar 50-50. Het PO deel valt onder de burg. De Vlughtlaan school en 

het VO deel onder scholengemeenschap Mundus. 

• Volgend schooljaar zal het hele gebouw voor Spring High zijn. Daarom moet 

er in de zomervakantie (een deel van) het gebouw verbouwd worden. 

Daarbij is de wens van Spring High om het gebouw nog meer te laten 

aansluiten bij het huidige onderwijs. Te denken valt aan grote leerpleinen, 

diverse soorten meubilair voor de leerlingen en bv meer planten om de 

leerprestaties te vergroten. Spring High hoopt dat er ouders zijn die ingangen 

hebben om hiermee te kunnen helpen.  

• Spring High is nog geen eigen school. Ze is daarom voor extra 

onderwijsgelden (subsidies ed) afhankelijk van de aanvragen van Mundus 

en de Vlughtlaan. 

• Vanuit de OAR (Majlis) wordt voorgesteld om de kinderen te laten helpen 

volgend schooljaar met de picknick voor de ouders aan het begin van het 

schooljaar. BV dmv speeddaten, bedenken wat jouw ouders willen zien van 

Spring High enz.  

• Vanuit de OAR (Els) wordt voorgesteld of er naast de appgroep (waar niet 

alle ouders van op de hoogte zijn) een forum opgezet kan worden voor 

ouders, bv dmv een facebookgroep. 

 

Ouderadviesraad 
 

Basketbaltoernooi 

29 november strijden onze Spring High Tijgers in een fenomenaal Basketbaltoernooi! 

Komt dat zien! 

 

 
 

 

 een kleine impressie 

Durf jij het beste uit 

anderen en jezelf te 

halen? 

Leerlingenraad 

Naast het instellen van de ouderadviesraad is er inmiddels ook een 

leerlingenraad ingesteld. De verkiezingen voor de leerlingenraad waren een 

groot succes.  

De leerlingen die zich kandidaat gesteld hadden, hebben allemaal voor de 

hele groep gepitched. Echt alle kandidaten hadden een goed 

verkiezingsprogramma en goed nagedacht over wat zij belangrijk vinden 

voor SH.  

Wij waren blij dat wij zelf niet mochten stemmen, wat ons betreft hadden ze 

allemaal een plek in de raad kunnen krijgen!  
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Inrichting/interieur 
Zoals jullie wellicht gehoord hebben, kunnen de leerlingen ook in een 

stiltelokaal werken. Dat lokaal willen wij gebruiken om te experimenteren 

met de inrichting van het schoolgebouw en de verschillende leerpleinen 

en ruimtes die daarin komen.  

Niet meer dat steriele en weinig uitdagende schoolmeubilair maar meer 

variatie en huiselijkheid; een vertrouwde en inspirerende omgeving die 

oproept tot creatie, reflectie en die motiveert om jezelf uit te dagen. 

Hiernaast een voorbeeld van wat wij hieronder verstaan en…. wij zijn op 

zoek naar meer….. Heeft u een kleed, een bankstel, een schemerlamp, 

een lage tafel, of wat daar dan ook in past….over???  

 

In het kader van duurzaamheid en vooruitlopend op 7 dagen circulair 

willen wij beginnen met recyclen van meubels;-)   

 

7 dagen Circulair 
Na de sluiting van blok 1 (12 december), hebben wij een week die 

volledig in het teken van kringloop en duurzaamheid staat. Wij zullen 

meedoen met https://7dagencirculair.nl/index.html.  

Onder het mom van ‘e-waste (cradle to cradle)’ zullen wij op Spring High  

in samenwerking met Het warenhuisje ons hier helemaal in verdiepen.  

Voor onze leerlingtoppers is er woensdagmiddag 20 december een 

pitch bij  Circle op de Zuidas. De pitch is onderdeel van de grote 

Awardshow die daar plaatsvindt. 

 

Decembermaand 
 

Komende maand staan er weer prachtige dingen op het 

programma: 

Sinterklaas hoera! Wij proberen een heuse Sint te laten komen en zijn 

nog op zoek naar een pak (de goedheiligman hebben wij al); heeft 

iemand nog een idee of een pak liggen? 

Donderdag 21 december hebben wij een dag waarop wij de hele 

dag bezig willen zijn met kerst en versieren voor het diner en het 

kerstbal. 

Vorig jaar hebben ouders heel leuke versierworkshops met de 

kinderen gedaan, wij zouden het leuk vinden dat dit jaar weer te 

doen.  

Na het kerstdiner (waarbij de leerlingen zelf eten meenemen) willen 

wij een kerstbal hebben waarbij wij lekker dansen op het plein. 

De avond duurt tot 21.00. 

 

Naast deze festiviteiten hebben wij ook nog de afsluiting van blok 1. In 

tegenstelling tot eerder bericht is dat verplaatst naar 12 december. 

Dit omdat wij meedoen met 7 dagencirculair en wij anders niet 

uitkwamen met de data. 
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Personeel 

Ook halverwege het jaar hebben wij wat personele wijzigingen te vertellen.  

Uit de leerlingenraad kwam (gelukkig) naar voren dat de leerlingen graag naar 

Spaans gaan en eigenlijk ook zo snel mogelijk een tweede moderne vreemde taal 

erbij willen hebben. Dus dan doen wij dat;-)  

Na de kerstvakantie start bij ons Karin Foidl. Karin komt uit Oostenrijk en heeft daar 

ervaring lesgegeven in Duits en Engels. Ook heeft zij een jaar in Amerika 

lesgegeven. Karin komt met een eerstegraads bevoegdheid Engels en Duits en 

komt 4 dagen in de week. 

Dani Rocca heeft aangegeven ons te gaan verlaten omdat de combinatie van 

werken en studie te zwaar is. Op dit moment wil Dani zich op haar studie richten. 

Leuk nieuws is dat per 1 december zowel Bernard (M&M) en Neelke (onder andere 

NL) meer gaan werken en dus vaker op Spring High te vinden zijn. 

En als laatste heugelijk nieuws, sinds een paar maanden is Lea in verwachting van 

haar eerste. Eind maart zal zij met verlof gaan. 

 

 

Info bijeenkomst ouders groep 8  29 november 

Sinterklaas 5 december vanaf 13.15 

Studiedag/leerlingen vrij 6 december 

Afsluiting Blok 1 12 december 

Circulaire week 13 tot 20 december 

Kerstworkshops en feest  21 december 

Personeelsdag/ leerlingen vrij 22 december 

Start blok Interieur 8 januari 

Belangrijke data: 

 
   

   

 
 


