
 Nieuws enzo 

Een nieuwe lente en een nieuw geluid,ik wil dat dit lied klinkt 

als het gefluit, …. 

Een prachtig episch gedicht van Herman Gorter, waarin Mei 

verliefd wordt op de jonge god Balder hem volgt, zoekt en niet 

vindt…en vervolgens moet zij plaats maken voor haar zus Juni. 

Mooi om zo met Spring High middenin een schrijversbuurt te 

staan. Omringd door fantastische schrijvers als Couperus en 

Emants… voor onze bovenbouwers havo/vwo volgt volgend 

jaar een nadere kennismaking met hun werk. Ik kan niet 

wachten 

Open huis 

Afgelopen week hebben wij op 

woensdagochtend voor onze eigen ouders 

de deuren geopend om eens een live een 

kijkje in SH te nemen. Leuk om ouders te 

ontvangen en ze overal zien rond te lopen.

Wij zijn erg enthousiast over dit idee en 
zullen nog meer open huismomenten 
organiseren.  

Ook voor MAIUS hebben wij naar 
aanleiding van een aantal vragen van 
ouders twee keer een bijeenkomst gehad. 
Samen met Bernard hebben de ouders ons 
systeem en MAIUS doorlopen.  

Samen met Bernard hebben de ouders ons 
systeem en MAIUS doorlopen.  

De ouderbijdrage 

Elk schooljaar vragen wij u een 

ouderbijdrage te betalen. Deze is 

vrijwillig en toch voor ons noodzakelijk; 

met het geld van de ouderbijdrage 

verzorgen wij alle extra leeractiviteiten 

buiten de school. Denk hierbij ook aan 

het schoolkamp. Mocht u nog niet 

betaald hebben wilt u dat alstublieft 

alsnog doen.  

Chromebooks/Devices volgend schooljaar

De afgelopen jaren hebben wij voor de 

leerlingen gezorgd dat wij voldoende 

chromebooks of pc’s om op te werken 

hebben. Er gaat helaas veel stuk, niet alle 

leeerlingen gaan altijd even vooorzichtig om 

met de chromebooks. Deels komt dit omdat 

het niet eigen spullen betreft. Natuurlijk hoort 

het bij opgroeien en leren om voorzichtig 

om te gaan met spullen van jezelf en 

helemaal met die van een ander.  

Helaas moeten wij er nu wel voor kiezen om 
niet meer nieuwe chromebooks aan te 
schaffen en leerlingen te vragen hun eigen 
device mee te laten nemen. Dit is voor 
volgend schooljaar. Voor nu ‘slechts’ een 
oproep tot zorgvuldigheid;-)   
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Oproep 

Wie o wie heeft thuis nog Engelse, Spaanse 

en /of Duitse literatuur staan en wil dat met 

liefde schenken aan de leerlingen van 

Spring High???? 



Personeel

Onze Aafke gaat per begin mei met 

zwangerschapsverlof. Wij hebben in Ivonne 

een goede vervanger gevonden.  

Voor Nederlands zijn wij geslaagd een zeer 

ervaren collega te vinden. Susanne komt 

van het Berlage lyceum, heeft jaren 

(examen)ervaring  en start na de 

zomervakantie.  

Igor gaat per 1 april ons verlaten om zich 

volledig te kunnen richten op z’n andere 

school. Eva neemt zijn lessen over. Ook leuk, 

Eva is ook dansdocent, dus binnenkort 

kunnen wij helemaal los;-). 

De lente is er! 

Vanmiddag hebben wij een lekker 

sporttoernooi gehad en hebben de kinderen 

van het vo gestreden in het 4-ballen 

evenement voor een heerlijke taart.  

Ook is eindelijk al een deel van het 
schoolplein opgeknapt; bloembakken en de 
bankjes staan er al. De picknicktafels en een 
turnelement komen in mei! 




