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ÉN WORDEN WIE JE

BENT.

Zelfgemaakte kertstukjes geven aan ouderen in de buurt.

Zo vlak voor de voorjaarsvakantie onze
nieuwsbrief. Wij zitten nog middenin
een pittige lockdown en dus alleen
maar korte vrolijke berichten dit keer.
Alhoewel een woordje gewijd aan het
vertrek van Jantien niet alleen maar
vrolijk is, maar ach echt weg is ze niet.
Na de voorjaarsvakantie zal zij al weer
een mooi project voor groep 8 leiden, in
de Buitenkamer en natuurlijk in het
teken van Kunst.

Op deze plek wil ik graag mijn
bewondering uitspreken voor ons team,
wat een veerkracht en wat een plezier
straalt het team toch uit. Niets is te gek
voor onze leerlingen, zelfs niet met
pruik op een liedje maken.
Dat alles tussen de bedrijven van online
lessen en online begeleiding door.
 

 



Ook wil ik jullie speciale aandacht vragen voor een website gemaakt
door een deel van onze 4e klas leerlingen - https://www.springhigh-
opendagen.nl/ Zij hebben deze website gemaakt onder leiding van
Elwin voor het vak informatica. Ik ben diep onder de indruk van wat zij
hebben gemaakt! Ik raad aan om er eens een kijkje op te nemen. Geef
het website adres vooral door, een beetje reclame maken voor SH in
deze tijd van Online Open Dagen is altijd goed;).

Na de vakantie zullen wij ook weer online bijeenkomsten voor
ouders/verzorgers gaan organiseren, dat is er nu een beetje bij
ingeschoten. Hiervoor excuses, wij gaan het goed maken, beloofd.

Voor nu, geniet van deze nieuwsbrief en een heel fijne vakantie!

Camyre
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Hard aan het werk om de lunch
pakkketjes op tijd af te hebben.

Alle leerlingen deden mee!Zelfgemaakte koekjes voor Spring High
spreads love



Challenge van de dag toernooi 
 

Bij deze feliciteren wij Noah Mitchell van leerplein blauw met het winnen van het
challenge van de dag toernooi. Hij heeft bijna elke challenge gedaan en
fantastische filmpjes opgestuurd. Gefeliciteerd topper!
 
Blijf de site in de gaten houden want er komen weer nieuwe challenges aan en
misschien pak jij dit maal de prijs! 

Spring high daagt uit! 
 

Bewegen is gezond, een kreet die iedereen kent maar niet iedereen gehoor
aan geeft. Bewegen is essentieel voor de gezondheid en de mentale staat van
de mens en daarom dagen wij jullie uit! Wie is de fitste en sportiefste familie
van de school en wint deze 5 weekse challenge. Download Strava, Runkeeper
of een andere app die de afgelegde familie kilometers bijhoud 
en stuur hiervan de screenshots in naar Boaz Blommestein en Eva Alonso
Hulsbos en kom boven in het klassement te staan en maak kans op een leuke
prijzen! De leerlingen moeten voor SLB 30-50-70 KM afleggen ( onderbouw,
middenbouw, bovenbouw) dus geen enkele familie start op nul! Wie is er nou
niet gek op een lekker competitief spelletje? Join de wedstrijd en Spring high
zegt “Keep Moving”!



Spring high spreads love terugblik 
De week voor de kerstvakantie stond traditioneel in
het teken van geld ophalen voor het goede doel. Dit
jaar werden we extra uitgedaagd door alle
beperkende maatregelen vanwege Corona. De kick off
was al een week eerder met de verkoop van
zelfgemaakte kerstproducten op de markt van het
Sierplein. In de week zelf werd er zoveel mogelijk love
gespread door de leerlingen met koekjes bakken,
kerststukken maken, kerstpakketten samenstellen,
kerstkaarten maken en een lunch bereiden en dit
allemaal ook nog bij mensen bezorgen. Daarnaast
vonden er kookworkshops plaats, werd er gesport en
was er een online versie van Spring High got talent. De
week werd ruw onderbroken door het sluiten van de
scholen halverwege de week. Desondanks is er meer
dan 4000,- euro opgehaald. Het geld is geschonken
aan twee organisaties die vluchtelingen helpen,
Because we Carry en ASKV, steunpunt voor
vluchtelingen.Graag hadden wij het geld feestelijk
overhandigd, alleen door de plotselinge lockdown is
dat niet gelukt. Misschien dat wij komende december
het bedrag symbolisch overhandigen als startschot
van de SH Spreads Love week. Baby nieuws!!

“Nu kan niemand meer zeggen dat wij de wereld geen
mooiere plek hebben gemaakt.” 

 
Stiekem wel grappig; eigenlijk ben ik helemaal niet zo
poëtisch aangelegd. Toch waren dit de eerste woorden
die ik naar mijn vriendin uitsprak, vlak na de geboorte
van onze zoon Nua Kyan op 25 januari. Die zin hebben
we dus ook maar op de geboortekaart gezet (die
moesten we namelijk nog maken), en wat zijn we
onwaarschijnlijk trots op hem! Hiermee bijten we
overigens ook het spits af van de Spring High
babyregen 2021, want Vincent en Indy verwachten de
komende maanden ook beiden een zoon. Voordat hier
verwarring ontstaat: los van elkaar!



Assessments uitstel

Sneeuwpret
 

Wat waren de afgelopen dagen toch een feest,
sneeuw en ijs die we al een tijd niet hadden gezien
in ons mooie land. Spring high zal Spring high niet
zijn om hier niks mee te doen! Gelukkig hebben wij
jullie uitgedaagd om mooie sneeuwsculpturen te
maken en dat hebben jullie gedaan ook! Wauw wat
hebben wij veel leuke dingen binnen gekregen! Van
een snowboard baan, tot aan een iglo, van een
bobsleebaan voor de hele buurt tot aan een
prachtig sneeuw schilderij, wat zijn jullie creatief en
goed! We zijn trots op jullie en we hopen dat jullie
stiekem een beetje genoten hebben ondanks de
koude handen!

Groep 7 en 8 is tijdens SLB
ook gaan schaatsen met

Eva en Boaz!

In maart is het hopelijk weer zo ver - het tweede assessment komt eraan!!! Aan het
einde van elk trimester presenteren onze geweldige leerlingen het werk van de
afgelopen periode. Tijdens het eerste trimester lag de focus op reflecteren en deze
keer concentreren we ons meer op de vakinhoud zelf. 

Alle leerlingen bereiden de producten van alle vakken voor en ze presenteren dan
uiteindelijk de producten van 2-3 vakken. Aan hand van de rubrics kunnen ze zien
wat er van ze verwacht wordt. Jullie kunnen natuurlijk weer via de video mee kijken!
Zoals al eerder aangekondigd vindt het assessment pas plaats als de kinderen weer
naar school kunnen, dus niet online en niet zonder dat wij ze eerst op school hebben
kunnen helpen. Het is ook veel leerzamer en leuker om met elkaar aan de slag te
kunnen gaan en elkaar te pushen...dat is een beetje lastig achter een scherm! 
We verheugen ons er al op als we eindelijk iedereen weer in huis hebben en ze
kunnen laten zien welke ontwikkeling ze doorgemaakt hebben…we keep on moving ;) 



 
SPRING HIGH SPREADS

LOVE
spreadthelove@

springhigh.nl
 

 

De kick off is al op 9 december met een heuse
marktkraam op het Sierplein. Het doel van
Spring High Spreads Love is door middel van
het verspreiden van onze liefde, aandacht en
gezelligheid zoveel mogelijk geld in te zamelen
voor Because we Carry, ‘de kinderen op
Lesbos’.Wij hebben ouders nodig die helpen met
het naaien van tassen, kaarten, bakken van
koekjes en alles wat wij maar kunnen verkopen
op de Siermarkt.Wie helpt woensdag 25
november en 2 december mee? Natuurlijk zien
wij jullie allemaal op woensdag 9 december op
de markt op het Sierplein!
Als je mee wil helpen, stuur dan een email naar 
spreadthelove@springhigh.nl
 

De Buitenkamer
 

Niet ver van de Sloterplas, op het grasveld tussen natuurspeeltuin de
Natureluur en de heemtuin staat een gebouwtje wat ook wel bekend
staat als "De Drijfsijs". Eén helft van dit gebouw is een gezellige ruimte
die het midden houdt tussen een café en een klaslokaal. Er gebeurt al
van alles in deze ruimte, maar in de toekomst zal het ook een
klaslokaal zijn van Spring High; "De Buitenkamer". We zijn nu eerst
rustig aan het onderzoeken wat daar allemaal zou kunnen. In het
najaar heeft Aafke afgetrapt met een aantal dappere natuurvorsers
tijdens een serie workshops. Na de voorjaarsvakantie zullen de oudste
PO-leerlingen daar een project doen op het raakvlak van kunst en
biologie. Het waarnemen, ervaren en dingen maken van de levende
natuur zullen hierbij centraal staan. En daarna? Examentrainingen?
Literatuurgeschiedenis voor de bovenbouw? Yoga? Tekenlessen? Wie
weet .... het ongetwijfeld een waardevolle toevoeging aan Spring High!

Hello everyone!  With the melting of the snow comes the
beginning of our 2021 season of the Amsterdam Crusaders
Football team.  We will be holding our first (non-equipment)
practice this Sunday from 12-1400 at the Crusade field
(Sportspark Sloten) for both the Cadets (age 14-16) and Junior
Tackle (Under 18) teams.   The coaches and I would be happy
to have you attend, as we know there is a lot of talent in the
group! As this is our first practice, it will be much more
focused on drills/skills (like the flag football workshops), so it
will be a great time to join the team!  

If you plan to attend, please let Karin or I
(tomjump57@gmail.com) know and please be sure to be at
the field by 11:30am with good cleats/running shoes and
athletic clothes.   Looking forward to it and go Cru! 

Amsterdam 
 

Crusaders 
 

Football team



Profiel keuze

Workshop Wednesday

Beste leerlingen (en ouders van) die de komende
periode een profielkeuze moeten maken. 
Bij deze willen we jullie graag uitnodigen voor een
coach-/voortgangsgesprek waarin jullie informatie
zullen krijgen over het bovenbouwprogramma, de
profielkeuze en de begeleiding vanuit thuis en
school. We zullen de volgende vragen
beantwoorden/bespreken: 
 

Bovenbouwprogramma 
 

Hoe is het dit jaar gegaan en welk
bovenbouwprogramma sluit het beste aan bij mij?

 
Welke profielen zijn er? 

 
Welke vakken horen bij deze profielen? 

 
Hoe maak ik een keuze? 

 
Hoe word ik vanuit school begeleidt in deze

keuze?
 

Hoe kan mijn familie mij bij deze keuze helpen? 
 

Wanneer?
 

Op woensdag 31 maart 2021 vinden de infosessies
plaats over de profielen en de bovenbouw over
het algemeen. Nadere informatie over tijdstip en
hoe (online of waar op Spring High) ontvangen
jullie later.

Tijdens Corona is iedereen optimaal uitgedaagd om thuis aan de slag te gaan
met sneeuwbouwwerken, nieuwe hobby's en sportieve challenges. Zodra de
school weer volledig haar deuren opent voor alle leerlingen willen we echter
onze goede nieuwe traditie in ere herstellen: Workshop Wednesday!

Bij eerdere cycli konden kinderen op woensdag gedurende een workshop
van anderhalf uur iets leren dat niet tot ons normale lesprogramma behoort,
maar dat we wel leuk en belangrijk vinden. Zo leefden ze zich uit met
American Football, Theatersport, Cybersecurity, middeleeuws striptekenen
en black out poetry. Voor cyclus #3 zoeken wij nog inspirerende
workshopdocenten!

Bent of kent u iemand die zijn of haar expertise met onze leerlingen wil
delen, en heeft u hiervoor anderhalf uur de tijd op woensdagochtend? Mail
dan Femke (f.greiner@springhigh.nl). De precieze data zullen worden
vastgesteld zodra we weten wanneer we weer naar school mogen! 



Afscheid nemen bestaat niet… Jantien!
 

Afscheid nemen bestaat niet, zingt Marco Borsato. Ik vind het eigenlijk een vreselijk nummer.
Maar op het moment dat Jantien mij (Marion) vertelt dat ze gaat stoppen als kunstdocent op

onze school, schrik ik. Want vanaf de start van Spring High bedenkt, maakt en organiseert
Jantien met veel creativiteit en bevlogenheid grote en kleine kunstprojecten op school. Van het
maken van een prachtige muurschildering in de gymzaal én op de buitenmuur van de school

tot het opzetten van een kerstmarkt met gezeefdrukte tassen, kerstkaarten van
linodrukkenkomen en het voorjaar zich alweer voorzichtig lijkt aan te dienen. Zo ontstaan ook
nieuwe plan en kersthuisjes voor Serious Request. Dus, afscheid: dat zal toch niet? Samen met

leerlingen bouwt, boetseert, zeefdrukt, naait, print, schildert, tekent en onderzoekt ze. Maar
vooral: Jantien roept op om je handen te gebruiken en te denken buíten de lijntjes in een tijd
waarin ieder lijkt vastgeplakt aan de rechthoekige lijntjes van z’n smartphone. Bij de start van
dit schooljaar heeft ze met leerlingen CKV samengewerkt met het West Beach Filmfestival om
de aankleding van het festivalterrein te verzorgen. Tijdens kunsturen bouwde ze met anderen
aan een het ontwerp van een tijdelijk verblijf voor vluchtelingen. Ook heeft ze zich ingezet voor
de ‘expositiemuur’ bij de ingang van onze school waar het beeldend werk van leerlingen te zien

is. Jantien werkt als kunstenaar ook aan haar eigen kunst waarin de betrokkenheid bij Spring
High en de leerlingen niet te missen is. De komende periode gaat ze meer tijd maken voor

haar eigen werk. Maar zoals de sneeuw wegsmelt, de eerste krokussen bovennen. Jantien blijft
betrokken bij Spring High door het begeleiden van workshops. En ze is bezig met het opzetten

van een kunst & natuurproject in de Natureluur dat vanaf maart van start gaat. Dus, Jantien:
afscheid nemen bestaat niet. Maar we missen je tijdens kunst en willen je heel erg bedanken

voor je inzet, originaliteit en de levendigheid die met je meebrengt naar Spring High!
 

P.s. nog een laatste oproepje aan alle leerlingen: neem dat potloodje mee naar kunst! Jantien 
 
 

  Jongsma, Spring High (2020), 50x70cm, gouache op papier.


