Velen zijn hardnekkig ten
opzichte van de eenmaal
ingeslagen weg, weinigen ten
opzichte van het nagestreefde
doel.
- Friedrich Nietzsche

WAT GA JE ONTDEKKEN?

Leergemeenschap Spring High 180x160cm, gemengde techniek op papier, 2020
Onze geweldige Jantien Jongsma heeft dit ongelooflijk mooie kunstwerk gemaakt.

Beste ouders en leerlingen,
Voor jullie ligt de eerste officiële Nieuwsbrief van dit schooljaar 2020/2021. Eindelijk
in een heus nieuwsbrieven format met fotootjes die in verhouding zijn gebleven;-).
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LEERLINGENRAAD &
LEERPLEINRAAD

De eerste periode zit erop en als ik naar buiten kijk zie ik dat de herfst zijn intrede
luister bijzet met frisse buien. Het weer is treurig en weerspiegelt de treurige periode
waarin wij op dit moment zitten. Hoe anders was het vorig jaar om deze tijd? Voor ons
en voor de leerlingen, jullie kinderen verre van optimaal. Bij alles wat wij doen en alles
wat wij bedenken, komt er meteen een doemlaagje overheen... en dat drukt. Wij
gunnen onze leerlingen zo anders, ze zouden een onbezonnen tijd moeten hebben
waarbij zij al fouten makend, hun, en onze, grenzen verleggen op weg naar
volwassenheid. Helaas, helaas worden wij allen steeds beperkt. En toch maken wij er
wat moois van hier en proberen zo gewoon mogelijk door te gaan, terwijl wij wel
zoveel mogelijk rekening houden met alle gevoelens, ideeën, gedachten en richtlijnen
die er leven in (onze) samenleving. Een voorbeeld daarvan zijn onze
woensdagworkshops, die vorig week gestart zijn. Een leuk artikel vind je in deze
nieuwsbrief. Net als het Leerpleintoernooi in november, dat gewoon doorgaat, op
wat voor manier dan ook. Ook Spring High Request (de mooiste en belangrijkste
week van het jaar;-)) zal zeker doorgaan; hoe, welke doelen, op welke manieren en
welk streefbedrag zullen wij samen met de Leerlingenraad en met wie maar wil ruim
op tijd bedenken. Dus lieve ouders, wie mee wil denken en organiseren, geef je op!
Naast deze activiteiten en vormen van leren, zijn de leerlingen natuurlijk ook druk met
het behalen van hun leer- en werkdoelen voor de verschillende vakken/domeinen. Hun
eerste presentatie/assessment zal 5 november zijn. De leerlingen laten in groepjes
van 5 zien wat zij het eerste trimester gedaan en geleerd hebben. Elke leerling bereidt
een presentatie van 12 minuten voor en ouders, medeleerlingen en een docent geven
aan de hand van een formulier feedback. Zie onder het kopje assessments.
In deze periode merken wij ook dat het contact met ouders minder is dan wij gewend
zijn. Ouderavonden oude stijl kunnen op dit moment niet en dat missen wij. Wij zijn
bezig om voor jullie informatie over Maius, over het Handboek en wat nog meer
belangrijk zou zijn in filmpjes samen te vatten, zodat jullie in ieder geval wat
informatie krijgen. De startgesprekken zijn gelukkig zoveel mogelijk op school
geweest en ook een Open Koffie samen met de leerlingenraad staat gepland (in de
jaaragenda 20 oktober 17.00). Jullie krijgen straks een mail met uitnodiging om je
daarvoor op te geven. Let wel ivm de maatregelen kunnen wij maar 20 mensen
ontvangen...volgens principe... wie eerste aanmeldt, eerst maalt...
Voor nu wens ik jullie na het lezen van de nieuwsbrief een heerlijke vakantie met
plezier en gezelligheid!
Hartelijks, Camyre
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De winter komt eraan!
- Eva

Vanuit het sportgebied brengen we goed
nieuws voor groep 7 en 8! Op 25 november, 2,
9 en 16 december doen we onze noren aan! In
de komende workshopperiode gaan we in twee
verschillende groepen naar de Jaap Eden ijsbaan
om te leren schaatsen en onze techniek te
verfijnen. We sluiten de ervaring af met een
feest op ijs en warme chocolademelk. Stof die
oude schaatsen af!

Woensdag is workshopdag
- Femke

Wist je dat mensen al in de Middeleeuwen strips tekenden? Ze heetten dan wel
geen Donald Duck of Suske en Wiske, maar ze waren wél in kleur. Deze prachtige
tekeningen droegen de stijlvolle naam "marginalia" en ze sierden de witte marges in
de dure boeken die men nog met de hand schreef. Monnikenwerk destijds, maar nu
wagen onze leerlingen zich eraan in een van de vele workshops op Workshop
Wednesday.
In vier opeenvolgende workshops op woensdag leren onze leerlingen iets dat niet
standaard in ons onderwijsprogramma zit, maar wel leuk en ontzettend leerzaam is.
Deze ronde hebben zij onder andere de keuze uit spreken als een dove, freerunnen,
kalligrafie, cyber security, theatersport, en American Football bij de Amsterdam
Crusaders. We zijn onder de indruk van de creatieve ideeën waar een aantal ouders
mee kwam, om het aanbod voor onze leerlingen nog groter en aantrekkelijker te
maken.
Lijkt het jou ook leuk om je kennis en kunde te delen met onze leerlingen? We
maken graag gebruik van het expertise van ouders! De volgende workshopscyclus
start eind november. Mail je idee naar Femke: f.greiner@springhigh.nl

1 | American Football bij de Amsterdam Crusaders

2 | middeleeuwse strip tekenen

3 | Myrthe en Aafke zijn al druk bezig met de
voorbereidingen voor workshopronde 2
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Spring High is een
leergemeenschap waar
je vanuit vertrouwen
kunt zijn én worden
wie je bent.

De heren van MacBitch
- Ariane

Waar de openingsscène van MacBeth zich afspeelt op een open plek met
donder en bliksem, begon MacBitch met tien heren op het dak van Spring
High. Er was geen donder, geen bliksem, maar wel regen die avond. Bijna een
maand nadat ik de mannen op Rood voor het eerst had ontmoet, mocht ik ze
aanschouwen in een compleet andere rol; niet als leerling, maar als acteur. En
ik was erg onder de indruk. Toen ik op dinsdag 25 augustus voor het eerst op
leerplein Rood kwam, waren de heren al bijna een week bezig met het
toneelstuk dat ze onder leiding van Tjerry zouden opvoeren: MacBitch.
“Pardon?” Ik dacht nog even dat ik ze niet goed verstaan had, maar het ging
toch echt om een moderne bewerking van Shakespeare’s MacBeth met deze
bijzondere titel. De uitvoering was op 24 september. Voorafgaand aan de
voorstelling zelf, werd eind van de middag de halve school verbouwd. Er vond
hevig overleg plaats over de tafelindeling op leerplein Groen en borden,
bekers en bestek werden naar de kantine gesleept. Toen was het tijd voor
pizza en moesten de heren voor het “echie”. We begonnen op het schoolplein,
met de mannen op het dak, nog zonder regen, maar met een dreigende lucht.
Na de openingsscène van MacBitch werden de aanwezige vrienden, familie en
docenten -helemaal coronaproof- verdeeld over drie groepen. Er volgden drie
scènes, waarbij we ons door de school verplaatsten. Het groepje waar ik bij zat
begon in de keuken, waar Nick van leerplein Blauw vrij spontaan inviel voor
een zieke en dat (met zijn telefoon in de hand voor de tekst) geweldig deed.
We vervolgden onze weg en via leerplein Blauw eindigden we op leerplein
Groen. Er was geen groepje waar ik niet van onder de indruk was. De
slotscène vond plaats in de kantine, het kasteel, waar een enorme tafel gedekt
was. De heren begonnen achter de tafel en eindigden erop. Ze spraken
duidelijk, ze stónden er. Een deel van de openingsscène kwam terug. Er was
een stilte. Applaus. Rijtje voor rijtje mochten we naar buiten, waar het
inmiddels was gaan regenen, om de acteurs op te wachten en te
complimenteren. En complimenten waren er. Sommige jongens lieten zo’n
andere kant van zichzelf zien, dat we met open mond hadden staan kijken.
Persoonlijk vind ik het altijd heerlijk om leerlingen buiten de lessituatie bezig
te zien met dingen die ze leuk vinden, of dingen die net even anders zijn dan
anders, omdat je ze soms echt ziet ontpoppen. Het was genieten. Én de
perfecte afsluiting van mijn eerste maand op Spring High. Voor mij voelt de
school als een warm bad. Een verademing. Natuurlijk zijn er weleens dagen
dat je baalt, dat leerlingen geen zin hebben en je daardoor zelf ook met minder
energie de school verlaat. Maar na een lange werkdag vertrek ik vrijwel altijd
opgewekt en heb ik een hoop van de leerlingen geleerd over onder andere
ruzies, vriendschappen en “Among Us”. Hopelijk hebben zij ook al het een en
ander van mij opgestoken en ervaren zij Spring High net zoals ik; als een
veilige, warme omgeving waarin je je naar hartenlust kunt ontwikkelen.

Bonjour à tous!
- Stevanie

Bonjour à tous!
Je suis la nouvelle prof de
français et je m’appelle
Stevanie ter Horst. Na 23
jaar op het Fons Vitae
Lyceum in AmsterdamZuid was ik toe aan iets
anders.
Sinds dit schooljaar werk ik daarom op Spring
High en ik kan wel zeggen: anders is het zeker!
De ongedwongen sfeer, gezellige collega’s en
vooral de lieve leerlingen maken echter dat ik me
al zeer snel thuis voel op deze bijzondere school in
Nieuw-West. Voor ingewikkelde vragen over
Maius, de 'stappen' en determinatie, zou ik
voorlopig nog even niet bij mij aankloppen. Voor
een geanimeerd gesprek, een potje Pokémon GO
en een swingende salsa ben ik daarentegen altijd
te porren!
À bientôt!
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Leerpleintoernooi

Forest App

- Boaz

- Femke

Welk leerplein gaat winnen?
groen?
blauw?
geel?
rood?

oranje?

- Camyre

Vind jij focussen soms ook lastig? De
Forest App helpt je hiermee op een
leuke en duurzame manier. Start de app
zodra je aan de slag wilt. Hoe langer je
geconcentreerd aan het werk bent, hoe
sneller je boom groeit. Uiteindelijk
wordt deze dan ook echt geplant. En
zo is de wereld weer een stukje
groener!

Dear leerpleintoernooi,
WE ARE BACK!
18 & 19 november 9:00-14:00
Het is bijna zo ver, de champions league
van Spring High. Daar waar men een
heel jaar naar toe heeft geleefd! Zoals u
gewent bent van Spring High moet alles
altijd beter en groter en dat geld dit jaar
ook voor het leerpleinentoernooi . Na
het knallende succes van vorig jaar gaan
we 18 &19 november weer los! Met
behulp
van
de
5
Havo
examenkandidaten en de 4 Mavo
examenkandidaten garanderen wij twee
dagen lang vol vuurwerk en spektakel!
Met de kennis en kwaliteiten van deze
toppers kan het haast niet meer fout
gaan! Het toernooi bestaat uit
verschillende onderdelen waar men
punten mee kan verdienen. Deze punten
komen te zien op een groot scherm in
de kantine waarop de live score wordt
bijgehouden. De onderdelen zijn erg
breed, van een voetbaltoernooi tot aan
een kookwedstrijd en van een leerplein
lip dub tot aan een prachtig kunstwerk.
Kortom voor iedereen is er wel wat!

Assessments

Vanwege de maatregelen moeten wij dit
nu noodgedwongen anders inrichten dan
eerst gepland. De aanwezigheid van
ouders is van belang en daarom hebben
wij besloten om de tijden aan te passen.

Waarom blind typen???
- Karin

In het Spring High handboek kunnen
leerlingen onder het kopje Spring High
Skills verschillende interessante tips &
trucjes vinden zoals blind typen.
Waarom zou je dat nou willen kunnen?
Heel makkelijk....met tien vingers ben je
sneller dan met twee: 120 tot 200
aanslagen per minuut. Tijdswinst dus!
Hier nog een aantal voordelen:
Je kunt sneller typen
Je bent effectiever
Je kunt je beter concentreren op de
inhoud
Je hebt een betere lichaamshouding
Je ontwikkelt je taalvaardigheid
Je bent nog jong en kunt het je
gemakkelijk eigen maken

Onze vraag aan jullie nu is om alvast
rekening te houden met 5 november in
de middag/avond beschikbaar te zijn:
leerplein geel van 13.00- 15.30
leerplein oranje van 15.00- 16.30
leerplein blauw van 17.00-18.30
leerplein groen van 19.00-20.30
Leerlingen van leerplein rood hebben
het assessment op 4 november van 14.0017.30. Zij zijn dan 5 november vrij. Hun
presentatie duurt 20 minuten per
leerling.

Leerlingenraad & leerpleienraad
- Karin & Nuala

Leerpleinraad

Op leerplein geel, oranje, blauw en
groen zijn de leerlingen er druk mee
bezig om een leerpleinraad op te
zetten. Samen met de docenten van
hun leerplein gaan ze aan verschillende
punten werken zoals bijvoorbeeld
leerklimaat, stilte werktijden, Spring
High skills en nog veel meer. Iedere
leerling zal de mogelijkheid hebben om
een keer lid van de leerpleinraad te zijn.
De leerlingenraad gaat komende
maand in gesprek met de leden van de
leerpleinraad.

Stijn, Nuala, Luuk, Camil en Finn

Leerlingenraad

In totaal zijn wij met 5 leerlingen in de
leerlingenraad. 3 daarvan zitten in de
4e en 2 zitten in de 5e, samen zitten we
op leerplein rood. Elke eerste vrijdag
van de maand bespreken we onze
plannen en taken met het team zoals
bijvoorbeeld de Spring High Request
week.

