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Vakantie 
Wat fijn om alle kinderen vanochtend 
weer groter, vrolijk en gezond op school 
te zien! Wij zijn van plan er weer een 
leerzaam en gezellig jaar van te maken. 
Als start hebben we vanochtend met el-
kaar getoost op het nieuwe schooljaar.  
Hierbij was een groot aantal nieuwe kin-
deren aanwezig.  
 
Gestart na de vakantie zijn: 

x Noeá Smeets, Zehra Tehmezli, 
Remy de Jong, Madeleine Muchall 
en Oscar Jansen in groep 1/2; 

x Jill Heinemans en Isabelle Muchall 
in groep 3/4; 

x Nieké Heinemans en Alex Jansen 
in groep 5/6. 

Noeá, Zehra, Remy, Madeleine, Oscar, 
Jill, Isabelle, Nieké en Alex; van harte 
welkom! We wensen jullie heel veel ple-
zier en succes op de Piet de Springer-
school. 
 

 
Luizencontrole 
Morgen worden alle kinderen, zoals na elke vakantie, gecontroleerd op hoofdluis. 
Luizenouders, alvast bedankt! 
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Gymtijden 
De kinderen gymmen op dinsdag en donderdag. Op dinsdag verzamelt groep 5/6 
om half 9 bij de gymzaal; op donderdag geldt dit voor groep 7/8. Als kinderen met 
de leerkracht naar de gymzaal willen lopen, dan kan dat. De leerkracht vertrekt om 
8:20 uur van school. Mocht de gymles een keer niet doorgaan, dan hoort u dit van 
de leerkracht via de mail. 
 
Startgesprekken 
Via uw kind ontvangt u morgen het formulier voor de startgesprekken. U kunt dit, 
samen met uw kind, invullen en inleveren bij de leerkracht van uw kind. Graag inle-
veren voor vrijdag 1 september. De startgesprekken vinden plaats in de week van 
4 t/m 8 september. Een brief met uitleg wordt bijgevoegd. 
 
Plusgroep 
Net als vorig schooljaar start de plusgroep in de tweede week. Het betreft hierbij 
kinderen van groep 1 t/m 8. De onderbouw verricht de opdrachten onder begelei-
ding in de eigen groep. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen 
hiervoor morgen een uitnodiging met uitleg. We ontvangen graag voor aanstaande 
vrijdag het toestemmingsformulier van de ouders.  
 
Kalender 
De jaarplanning staat op onze site www.obspietdespringer.nl. Morgen ontvangt u 
de kalender voor augustus/september. 
 
Etui voor groep 3 t/m 8 
Het zou fijn zijn als uw kind voor vrijdag een etui meeneemt naar school met daarin 
in ieder geval goede kleurpotloden. Kinderen mogen maar één etui in hun kastje; 
dit i.v.m. de beperkte ruimte in de laatjes. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 dienen 
te beschikken over een vulpen. Een stabilo-pen is alleen toegestaan als dit op ad-
vies is van een kinderfysiotherapeut. 
 
Adressenboekje 
Binnenkort ontvangt u het adressenboekje, met daarin de adressen en telefoon-
nummers van alle kinderen van onze school. Mocht u een geheim telefoonnummer 
hebben of bezwaar hebben tegen opname van uw telefoonnummer in dit boekje, 

http://www.obspietdespringer.nl/
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laat ons dit dan weten voor vrijdag 8 september. Dit kunt u melden aan de leer-
kracht van uw kind of via info@obspietdespringer.nl. (mocht u dit hebben aangege-
ven op het formulier m.b.t. de privacyregeling dan wordt hier automatisch rekening 
mee gehouden). 

Schoolgids 

In uw mail ontvangt u de schoolgids van dit schooljaar. Hierin vindt u alle informa-
tie over het reilen en zeilen van de school. U vindt de schoolgids ook op onze site. 

mailto:info@obspietdespringer.nl

