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Amsterdam, 27 augustus 2019 

Betreft: Startdag 2019/2020  

 

 

Beste ouders/verzorgers en Spring Highers, 

 

Vandaag was het eindelijk zover: we mochten beginnen!! 

Vol goede voornemens en enthousiasme zijn wij met z’n allen van start gegaan. 

Deze week staat voornamelijk in het teken van opnieuw kennismaken met het team, 

elkaar en Spring High nieuwe stijl. Volgende week een uitgebreider verslag hiervan 

op de ouderavond. 

Het is altijd spannend om na de zomervakantie weer te beginnen en om alle 

veranderingen in zowel gebouw als personeel een plek te geven. 

De leerlingen hebben vandaag een programma binnen en buiten de school 

gevolgd in verband met het mooie warme weer. Zij hebben wel hun leerplein en 

leerpleingenoten ontmoet en bekeken. Dat is zeker voor sommigen wennen en 

spannend maar wij weten uit ervaring dat iedereen zijn plek zal vinden. Wij zullen 

daar natuurlijk zoveel mogelijk bij helpen. 

Ook dit jaar hebben de leerlingen weer een laatje waar zij hun spullen in kunnen 

bewaren. Wij zullen altijd met de leerlingen samen bespreken dat zij hun spullen 

goed opruimen en in hun la stoppen. Veel van wat ze kwijtraken vinden wij later 

weer ergens terug. Voor hun laptop/chromebook zullen wij per leerplein een bak 

organiseren waar zij, als zij dat willen (bijvoorbeeld tijdens gym), hun chromebook in 

kunnen stoppen. 

Telefoons en andere waardevolle spullen; wij verkeren in de gelukkige 

omstandigheid dat wij elkaars waardevolle spullen tot op heden nog niet zonder 

toestemming van de eigenaar geleend of gebruikt hebben. Wij spreken altijd 

hierover met onze leerlingen om voor elkaars spullen te zorgen, en wij willen dat 

blijven doen. Wij geloven dat dat de manier is om samen te leren en werken. 

Wel ligt de verantwoordelijkheid van het meenemen van waardevolle spullen bij 

diegene die ze meeneemt. 

Helaas hebben wij in de vakantie bericht gekregen van Bernard Kors dat hij, nadat 

hij verhuisd is naar Woudenberg, ook daar een baan heeft gevonden. Bernard heeft 

ervoor gekozen om meteen na de vakantie in zijn nieuwe baan te starten. Gelukkig 

hebben wij in Vincent Heimgartner een zeer goede vervanger gevonden. 
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Om Vincent en de meeste andere collega’s te ontmoeten is er de eerste 

gelegenheid bij de picknick donderdag aanstaande van 14.00-15.30. Wij verheugen 

ons op al jullie lekkers. 

Het eerste officiële informatiemoment (de ouderavond) is dinsdag 10 september van 

19.00-20.30. 

Mocht donderdag niet lukken, wat wij ons natuurlijk kunnen voorstellen, dan zien wij 

je graag op die avond. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor nu een mooie warme week en  

Met hartelijke groet, 

Camyre 

Camyre de Adelhart Toorop 

E: c.deadelharttoorop@springhigh.espritscholen.nl 
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