SPRING HIGH IS EEN
LEERGEMEENSCHAP
WAAR JE VANUIT
VERTROUWEN KUNT ZIJN
ÉN WORDEN WIE JE
BENT.

WAT GA JE ONTDEKKEN?

Verkiezingsocthend 4-11 op Spring High

Beste ouders en leerlingen,
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Voor jullie ligt alweer de tweede, echt mooie
nieuwsbrief van dit schooljaar, de novembereditie.De
oktobermaand is voorbij, de klok is teruggezet en de
winter komt eraan... Nog volop zitten wij in de
coronaperiode waar wij inmiddels gelaten mee om
gaan. Voor de leerlingen en voor ons is het maar
moeilijk wennen aan het mondkapje, helaas is het
wel een bijna-verplichting; als leerlingen wandelen
dan moeten wij hem op. Kunnen jullie helpen ervoor
te zorgen dat ze ook daadwerkelijk een mondkapje
bij zich hebben? Vandaag lees ik in de nieuwsapp van
de NOS dat de politiek scholen wil dwingen om meer
werk
van
burgerschapslessen
te
maken
(https://nos.nl/artikel/2355844-politiek-wil-scholendwingen-meer-werk-te-maken-vanburgerschapslessen.html), want de laatste maanden is
er veel te doen wereldwijd en ook dichterbij. Spring
High is niet voor niets een leergemeenschap, een
mini-samenleving, waarin wij met elkaar zijn wie
wij zijn, waarin wij fouten maken en mogen leren
van onze fouten maar waarin wij vooral praten met
elkaar en leren luisteren naar elkaar.
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Natuurlijk hebben wij de gebeurtenissen in Frankrijk besproken en waren wij geschokt over
wat er was gebeurd. Wij zijn die docenten die alles bespreekbaar willen en moeten maken en
maken, en wij zijn ook die docenten die willen luisteren naar de andere verhalen, gevoelens en
waarden, natuurlijk vanuit onze achtergrond en onze waarden. Hoe moeilijk dat is als het lijkt
dat waarden botsen en hoe belangrijk het is om vanuit het gevoel van vrijheid en in dialoog tot
elkaar te komen, dat ervaren ook wij.
Daarom is het zo van belang dat wij in onze leergemeenschap trots op onze school en op elkaar
zijn en gelukkig zijn wij dat ook! Wij hechten veel belang aan elkaar zien, horen, kennen,
herkennen en erkennen, dat is voor ons het begin. Zo hebben wij een verkiezingsontbijt
georganiseerd, houden wij onze assessments, omdat leerlingen in kleine gemengde groepen dan
elkaar veel beter leren kennen en organiseren wij elk jaar onze Spring High Serious Request
week.
Wat was ik trots op onze leerlingen, op onze ouders en ons team afgelopen dagen bij de
assessments! Alle leerlingen van groep 7 t/m 5 vwo hebben ons verteld over hoe zij het eerste
trimester beleefd hebben, wat zij geleerd hebben, op welk product zij trots zijn, wat niet zo
goed ging en hoe zij dat anders gaan doen. Fantastisch! Nog mooier was hoe de leerlingen
elkaar feedback gaven, eerlijk en open, ook hoe de leerlingen zichzelf feedback gaven, eerlijk
en open. Ik hoop van harte dat wij bij het tweede trimester jullie, ouders, live kunnen
ontvangen om samen onze leerlingen, jullie kinderen verder te brengen. En dan moet de
mooiste week van het jaar nog komen; de Spring High Request week. Elk jaar hebben wij tot
nu toe geld ingezameld voor Serious Request 3fm, dit jaar gooien wij het over een andere boeg.
Spring High Spreads Love..... met het verspreiden van liefde, aandacht en gezelligheid in onze
omgeving hopen wij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de kinderen op Lesbos! Wij zullen
in de week voor de kerstvakantie zoveel mogelijk langs gaan bij wie ook maar behoefte heeft
aan liefde, aandacht en gezelligheid; een liedje zingen (buiten), een kaartje brengen, een portie
poffertjes, een bakje erwtensoep... wij kunnen het zo gek niet bedenken en wij gaan het zeker
zo gek bedenken:-) Nu hebben wij natuurlijk adressen nodig, mensen nodig die ons willen
zien, horen enz. en wij hebben alle hulp en ideeën nodig die wij maar kunnen bedenken. Want
natuurlijk helaas moet dit jaar alles anders .... maar dat kunnen wij!
Doe mee, denk mee en denk eraan: Spring High Spreads love! Lieve ouders, in deze nieuwsbrief
vind je alvast meer informatie over de start van deze mooie week en nog veel mooie verhalen en
foto's.
Voor nu een novembergroet en tot snel,
Camyre

Blackout Poetry

Verkiezingsochtend

Lekkere pancakes gemaakt voor de
verkiezingsochtend
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Assessments

Workshops in Natureluur

Afgelopen woensdag en donderdag waren de
allereerste assessments in de geschiedenis van
Spring High. En we weten nu al, dit wordt een
blijvertje. Wat waren we trots op de leerlingen;
op hun verhalen, reflecties, en bovenal op
feedback en aanmoedigingen ze elkaar gaven.
Wij zagen een leergemeenschap op z'n mooist:
in volle ontwikkeling.Heel graag willen we
ouders en verzorgers bedanken voor hun
aanwezigheid en mooie woorden op de
feedbackformulieren.
Jullie
betrokkenheid
waarderen we zeer. En hopelijk de volgende
keer zonder ingewikkelde linkjes naar
GoogleMeets en feedbackformulieren. Mocht
het onverhoopt weer op afstanden moeten, dan
hebben we allemaal alvast iets geleerd voor de
volgende keer.

Een ander blijvertje, voorlopig, zijn de workshops. En weer of geen weer, één
groep leerlingen werkt 4 sessies lang in de Natureluur, het Ruige Riet en de
Heemtuin. De leerlingen maken hier kennis met planten, dieren en hoe hun
omgeving kunt onderzoeken. Het doel is om een speurtocht te ontwerpen door het
gebied die door jonge kinderen uitgevoerd kan worden.

Verkiezingen VS
Binnen onze gemeenschap past het helemaal om samen de dag te starten op die
belangrijk 4 november met het verkiezingsontbijt.
De wereld lijkt in de fik te staan. Binnen ons onderwijs zoeken we naar
handvatten om met elkaar, leerlingen, team en ouders, tot een inclusieve
samenleving te komen waar je kan, mag en wil zijn wie je bent.Wij gaan
gesprekken niet uit de weg, luisteren naar elkaar en geven elkaar ruimte.
Vandaag staan wij stil bij de verkiezingen die voor ons allen van belang zijn.
Prachtig om te zien hoe een aantal leerlingen al vanaf 6.00 in de keuken bezig
is om de American pancakes te maken. De rest van de leerlingen die zich
hadden opgegeven druppelen langzaam binnen.
Ook Tom, een echte Amerikaan en de man van Karin, komt speciaal om aan
onze leerlingen het Amerikaanse Kiesstelsel uit te leggen. Samen kijken wij
naar de uitslagen, voeren debatten en eten die overheerlijke American
Pancakes.
Wij hebben alleen wel nog vier dagen moeten wachten tot de, voor ons heel
prettige, uitslag binnenkwam: Joe Biden is President(-Elect) en nog veel
mooier is dat Kamala Harris de eerste vrouwelijke Vice President(-Elect) is.
Wat een mooi beeld voor alle meisjes en vrouwen over de hele wereld; ja ook
voor jou is alles mogelijk. De woorden van Biden en Harris beloven een
prettigere toon en een meer gemeenschappelijke samenleving, waarin
verbinding een groot goed is.
Fijn om dat begin samen met leerlingen op school te hebben gezien.
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SPRING HIGH SPREADS
LOVE
spreadthelove@
springhigh.nl

Workshops: hulp gevraagd
Wij maken ons alweer op voor de tweede ronde workshops, de data van
cyclus 2 zijn de volgende: woensdag 25 november, 2 december, 9
december en de eerste woensdag na de kerstvakantie; woensdag 6 januari.
Voel jij je geroepen om ook een workshop te geven? Laat het ons weten!
Leerlingen van Spring High mochten onder meer al proeven aan
American Football, Cyber security, biologisch tekenen en freerunning,
maar als jij beschikt over kennis of vaardigheden die je graag wil delen
met ons dan staat de deur wagenwijd open. Liefst horen wij dit nog voor
donderdag 12 november want dan kunnen we met de planning aan de
slag.

Leerpleintoernooi
Nog 10 dagen tot het toernooi!Binnenkort kun je je aanmelden voor alle
activiteiten die je wilt, waarbij je opvalt door punten te halen voor jouw
Leerplein. Onthoud dat er activiteiten zijn, van Spikeball-toernooi tot
kook- of Arcade Kamer met minispellen.Het winnende team ontvangt de
2020 toernooibeker en hun kleuren blijven in de grote LPtoernooi-beker
in de koffiekamer.Zoek dus naar kleding in de kleur van je klas, zorg dat je
opvalt en ondersteun jouw team. Wie zal de meest opvallende groep zijn
op Spring High op 19-20 november?Hup hup, en moge de beste winnen!

Schoolexamens gestart
De eerste schoolexamens zijn achter de rug. Het was een leerzame
ervaring voor onze examenleerlingen en zij hebben de afgelopen 2 weken
hun schoolexamens nabesproken met de docenten.
In de week van 16 - 23 november tussen 15.00 en 17.00 uur zijn de
herkansingen, waar nu heel hard voor geleerd en geoefend wordt. We
hopen dat jullie vanuit thuis ook flink kunnen helpen met motiveren en
stimuleren. Heel veel succes allemaal!

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

Even voorstellen:
Myrthe
Mijn naam is Myrthe en ik
ben sinds dit schooljaar te
vinden als stagiair op het
Spring High. Ik geef met
veel plezier op vrijdagen,
samen met Aafke, MNT
aan leerplein geel, Biologie
aan leerplein rood en geef
ik
elke
woensdag
workshops.
Zelf doe ik de opleiding Leraar Biologie aan de
Hogeschool van Amsterdam en zit ik in mijn
derde jaar. Mijn stage is al een paar weken
geleden begonnen en ik ben erg enthousiast over
hoe ik ben ontvangen, over de school en over de
leerlingen. Ik kijk heel erg uit naar de rest van
mijn stage en wat me dit jaar allemaal gaat leren!

