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Voorwoord
Beste ouders en leerlingen,
Hoera wij zijn gestart! Na een zomer vol verbouwen is het schooljaar
dan eindelijk gestart. Het team stond natuurlijk te popelen om er weer
samen met jullie, ouders en leerlingen er een succesvol en leerzaam
jaar van te maken.
In de week van 27 augustus hebben wij samen met een aantal ouders
er alles aangedaan om het gebouw zo goed als startklaar te maken.
Fijn om zoveel betrokkenheid mee te maken. Dank daarvoor!

Tegen onze gewoonte in hebben wij daarom wel
moeten starten met een overigens zeer
geslaagde excursie. Wij hadden natuurlijk graag
eerst met elkaar in de school gestart om alvast
goed kennis te maken en het jaar door te
spreken…. Volgend jaar dan maar;-))
Voor nu leesplezier en een hartelijke groet,
Camyre
PS. Via onze jaaragenda
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=j
aarplanning@springhigh.espritscholen.nl

alle belangrijke activiteiten.

vind je

De start
Na onze dagtocht naar
Muiden en Almere zijn wij
ons via felle debatten
gaan verdiepen in de
Ideale School en een
introspectiekijkje middels
een schrijfopdracht met de
titel “wie ben ik?”.
Spring High eigen was er
natuurlijk ook een
buitenprogramma….helaas
zat het weer niet helemaal
mee en hebben wij onze
zoektocht in de Natureluur
moeten staken.
Tijdens deze dagen zijn wij
bezig geweest met het
indelen van de leerpleinen.
Er zijn 3 leerpleinen:
geel (voornamelijk
leerlingen van groep 7, 8
en klas 1)
blauw (groep 8, klas 1 en 2)
groen (klas 1, 2 en 3)
Inmiddels hebben de
leerlingen hun vaste plek
gevonden en gaan wij de
komende week bekijken of
het ook een ideale
samenstelling is om tot
leren te komen.
De week hebben wij
afgesloten met een
gezellig samenzijn van
ouders en leerlingen.
Ouders hebben kunnen
genieten van een aantal
debatten, een rondleiding
door leerlingen en een
kringgesprek hebben
kunnen bijwonen.
De picknicktafel zag er
geweldig gevuld uit met
heerlijke hapjes!

Visie Spring High
Vanuit onze visie: een leergemeenschap waarin
je kunt zijn en worden wie je bent, verzorgen wij
ons onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat een
veilige schoolomgeving en een prettig en
plezierig leerklimaat bijdraagt aan een optimale
ontwikkeling van onze leerlingen en vragen van
onszelf en van onze leerlingen hieraan actief
een positieve bijdrage te leveren.
Onze leerlingen werken aan hun leerdoelen op
de leerpleinen. Inmiddels hebben onze
leerlingen een vast leerplein (Geel: voornamelijk
leerlingen groep 7,8 en klas 1. Blauw:
voornamelijk klas 1, 2 en groep 8). Groen;
Voornamelijk klas 3, 2 en 1).
Op het Leerplein starten wij altijd in een kring om
zo een start en planning voor de dag te maken,
aan het eind van de dag reflecteren wij op wat
gelukt is en hoe dat komt.
Samen maken wij de leergemeenschap, een
actieve leerhouding is hiervoor nodig. Mocht je
even rust of pauze nodig hebben dan is dat
natuurlijk geen probleem, zolang je een ander in
zijn leren maar niet stoort.

Pers; jeugdjournaal en het Parool
Afgelopen dagen mag SH zich verheugen op
wat mediaaandacht en dat is natuurlijk altijd
mooi meegenomen;-).
Het item in het jeugdjournaal was gericht op het
10-14 onderwijs dat in de landelijke politiek nu
volop in de schijnwerpers staat. Helaas heeft het
item voor wat verwarring gezorgd onder
sommige vo-ouders, omdat gezegd werd dat
aan het eind van klas 2/3 je als leerling naar een
andere school zou moeten. Vanuit onze visie op
onderwijs hebben wij ons hard gemaakt om
samen met andere 10-14 initiatieven 'kwartier' te
maken op landelijk niveau en daarmee de
minister (politiek) en de inspectie warm te krijgen
voor deze vorm van onderwijs. Dat lijkt nu te
lukken, gezien de groei van het aantal
'tienerscholen'.
Vanuit de landelijke politiek is er nu officieel groen
licht voor de pilot van 10-14 onderwijs en voor
sommige initiatieven wordt er subsidie
beschikbaar gesteld.
Daar wij binnen SH nog meer geloven in een
doorgaande lijn en niet een tweede knip die
ontstaat als je na de derde weer naar een
andere school moet, zetten wij in op het
organiseren en ontwikkelen van een
examenprogramma. Echter vanuit de
overweging van het jeugdjournaal (gericht op
hun doelgroep (groep 7 en 8 leerlingen)) wilden
zij vooral groep 7, 8 en klas 1 bevragen en omdat
de 10-14 initiatieven allemaal anders zijn, wilden
zij het zo gemeenschappelijk mogelijk houden,
gezien de landelijke ontwikkeling.
Het item ging speciaal over 10-14 en SH was
slechts een voorbeeld. Kortom wij zijn druk bezig
met het ontwikkelen van een
examenprogramma zodat sommige van onze
ouderejaars al volgend jaar een mavo-examen
kunnen doen. De jaren daarna volgen resp. havo
en vwo.
Het Parool
Op het moment dat deze nieuwsbrief wordt
gemaakt, verschijnt er in het Parool een artikel
over SH die allang vooruitlopen op het advies van
de Onderwijsraad en de Sportraad; namelijk een
uur bewegen per dag is belangrijk voor
ontwikkeling en gezondheid kinderen.
Vanzelfsprekend kwam het Parool bij ons kijken
en wat vragen stellen.

Wet AVG
In het kader van deze nieuwe wet en in combinatie met onze vele media optredens, zullen wij zo
snel mogelijk (termijn ongeveer twee weken) jullie opnieuw een verzoek doen een
toestemmingsformulier toekomen, waarbij wij jullie toestemming vragen voor het gebruiken van
foto’s en dergelijke voor pr-activiteiten en actuele zaken. Gegeven toestemming kan je elk
gewenst moment intrekken.

Mobiele telefoons
Spring High is een mobielarme school.
Leerlingen mogen hun telefoon op school
(tijdens schooltijd) niet gebruiken, niet op het
leerplein en niet in op het schoolplein. Dat
vraagt even een aanpassing van onze
nieuwe leerlingen en de wat oudere
leerlingen, maar vooral ook van ouders.
Mocht je je kind dringend tijdens schooltijd
willen bereiken dan kun je altijd de
schooltelefoon bellen.
Wij kiezen voor geen mobiele telefoons
omdat wij merken dat een mobiel teveel
afleidt, ze passief worden en inboeten aan
sociaal gedrag. Zonder mobiel spelen onze
leerlingen veel meer buiten en met elkaar.
Ook gisteren een aardig artikel hierover op
nos.nl.

Ziek/absentmelden
Mocht je je kind af willen melden omdat het echt niet gaat dan graag voor 8.30 even zelf bellen
naar onderstaande nummer(s).
In geval van doktersafspraken en tandartsbezoeken graag ruim van tevoren doorgeven op
onderstaande e-mail.
T: 020 5893038/ 020 5893035
E: absentie@springhigh.nl
Tot Slot…..
Op zondag 16 september is de grote dag. Dan vindt het NK Stoepranden plaats. Uit heel
Nederland komen kinderen en volwassenen dan stoepranden in het stadion van Excelsior,
Rotterdam. Natuurlijk is Spring High hierbij ook aanwezig. We hebben nog een aantal plekken
beschikbaar. Belangrijk: leerlingen kunnen alleen mee onder begeleiding van een volwassene.
Begeleiding mag ook meedoen met het NK!
Om 9:00 uur vertrekken we met de bus van de Burgemeester van Tienhovengracht (tegenover het
schoolgebouw van Spring High). Zorg ervoor dat je op tijd klaar staat bij de bus. Rond 16.00 rijden
we vanaf Excelsior weer terug naar Amsterdam.
Ouderavond! Dinsdag 25 september 19.00
Wij hopen jullie te zien op onze eerste ouderavond dit schooljaar 25 september aanstaande vanaf
19.00. Deze avond staat in het teken van informatie en kennismaking, natuurlijk ook onder leiding
van onze OuderAdviesRaad.

