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Nieuwe leerling 
Vorige week zijn negen nieuwe leerlingen begonnen aan hun schoolloopbaan op de 
Piet de Springer. Fijn om te zien en te horen dat deze kinderen zich al zo snel thuis 
voelen. Compliment aan de andere kinderen die hen hierbij helpen. 
Vandaag is in groep 4 nog een nieuwe leerling gestart. Het betreft Suzie Hagen-
doorn. We wensen haar heel veel plezier en succes bij ons op school! 
 
Informatieavond 
De informatieavond voor alle groepen vindt plaats op 19 september van 18:30 uur 
tot 19:30 uur. Dan zijn alle ouders met hun kinderen van harte welkom! Deze avond 
krijgt u ook informatie van de AC en MR. De bijbehorende stukken hiervoor vindt u 
binnenkort op onze site www.obspietdespringer.nl onder het kopje “ouders MR en 
AC”. De uitnodiging voor deze avond ontvangt u via de mail. 

Voor de ouders van groep 8 is er dinsdag 26 september een informatieavond over de 
verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Ook de ouders van groep 7 zijn hierbij van 
harte welkom.  

Veiligheid 

Vandaag is juf Jeanette in alle klassen langs geweest met de oplosbus. De oplosbus 
staat op de kast bij groep 3/4. Kinderen weten dat ze in deze oplosbus briefjes kun-
nen stoppen als ze een probleem hebben, als er wordt gepest of als er iets is waar 
ze over willen praten. Juf Jeanette checkt op haar werkdagen of er briefjes in de 
oplosbus zitten. Vorig schooljaar zat er drie keer iets in. Een keer betrof het een 
pest-incident. Dit is m.b.v. de kinderen van de betreffende groep opgelost.  

We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen m.b.v. ‘ZIEN’. Zowel 
de observatie door de leerkracht als die van de leerling wordt hierin meegenomen. 
Afgelopen woensdag volgde het team de expert-cursus van ‘ZIEN’, zodat zij hun 
handelen hier steeds beter op kunnen afstemmen. 

Niveaulezen 

Wij werken al een aantal jaren met een trouw groepje leesvrijwilligers. Wij zijn op 
zoek naar nog meer enthousiaste ouders, opa’s, oma’s, vrijwilligers die het leuk 
vinden om één op één met kinderen te lezen. Het betreft kinderen van groep 3 die 
al een beetje kunnen lezen en kinderen uit groep 4 t/m 8 die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Het leesplezier staat hierbij voorop! 

Lijkt dit u leuk en heeft u een half uurtje tijd (op dinsdag, woensdag of donderdag-
ochtend?) dan kunt u zich opgeven bij juf Chantal of door te reageren op deze mail. 

http://www.obspietdespringer.nl/
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Voel jij je lekker tour 
Ook dit jaar doen we mee met de “Voel jij je lekker tour”. Vorig schooljaar hebben 
we met groep 5/6 het volledige programma gevolgd; nu volgen we met de groepen 
5 t/m 8 de tour in afgeslankte vorm. Er wordt deelgenomen aan de Mariënhoeve-
loop op 4 oktober (groep 7/8), de fit-test en er zullen lessen worden gegeven over 
gezonde voeding en leefstijl. Dit alles wordt wederom gecoördineerd door buurt-
sportcoach Tobias van Wijnmaalen. 
We houden u op de hoogte van de activiteiten. 
 
Folders 
Wij krijgen als school aan het begin van het schooljaar veel folders met het verzoek 
dit uit te delen aan de kinderen. Het betreft hier onder andere folders van type- 
cursussen, tijdschriften etc. Een aantal folders geven wij mee aan uw kind. Puur ter 
info.  

IJsjes voor de hele school! 

Met dank aan Evelien van Dijk (moeder van 
Mika van Dijk, groep 8) krijgen alle kin-
deren van onze school een ijsje van Jumbo! 
Dat wordt smullen!! 

Door te reageren op een facebook bericht 
van Jumbo en door voldoende likes te krij-
gen heeft Evelien dit voor ons gewonnen! 

Bedankt Evelien, Jumbo Doorn en alle 'li-
kers'! 

 
 
Oproep Sinterklaascommissie (Commissie van intocht Langbroek) 
 
Het lijkt nog ver weg, maar deze week starten we met de voorbereidingen voor de intocht 
van Sinterklaas. Leuk om mee bezig te zijn, om samen met een groepje ouders toe te wer-
ken naar een oude traditie in Langbroek. De rondtoer door het dorp en vervolgens voor 
groot en klein een gezellige middag. Heerlijk, om al die blije kindergezichten te zien.  
Onder het mom van "vele handen maken licht werk" zoeken we 1 of 2 vrijwilligers.  
Lijkt het je leuk of wil je meer informatie hebben, bel met Anneke Damen op telefoonnum-
mer 06-3722526.  
De Sint commissie  
 

 

  


