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HET SPRINGERNIEUWS BEVAT INFORMATIE OVER SCHOOLSE EN ANDERE ZAKEN. 

HET SPRINGERNIEUWS IS EEN UITGAVE VAN DE  O.B.S. PIET DE SPRINGER PRINSENPLEIN 1  3947 PG LANGBROEK 
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MAANDAG 6 NOVEMBER 2017  

 
Logo 
Vanaf vandaag hanteren wij ons nieuwe logo. Piet de Springer, de parachutist, vei-
lig landend en daarbij begroet door vrolijk springende kinderen. Vanaf vandaag zult 
u het steeds vaker tegenkomen. Op een  bijgevoegde brief van de Sint (hij had de 
primeur), maar ook op de gevel van onze school.  
 
App en website 
Zoals we u hebben gemeld zal onze communicatie binnenkort plaatsvinden m.b.v. 
een heuse Piet de Springer-app. De app is door ons gevuld en gaat als wij tevreden 
zijn naar de app-store. De app wordt op dit moment uitgeprobeerd door het team 
en enkele ouders. We houden u op de hoogte. 
 
Gekoppeld aan deze app volgt een nieuwe website; deze wordt op dit moment ont-
worpen en gevuld.  
 
Fietsenkeuring 
Morgen, dinsdag 7 november is onze jaarlijkse fietsen-
keuring voor de groepen 3 t/m 8.  
 
Medewerkers van VVN controleren de fiets op veiligheid 
in het algemeen en verlichting in het bijzonder.  
Laten we zorgen voor een hoge opkomst; kom allemaal 
op de fiets! 
 
Sint 
Bij dit Springernieuws vindt u een brief van de Sint. Hij heeft er erg veel zin in om 
onze school dit jaar weer te bezoeken. Hij heeft alle activiteiten alvast voor u en uw 
kinderen op een rijtje gezet.  
 
Flyer Sporty kids 
In de bijlage vindt u ook de flyer van Sporty kids. Kinderen en ouders kunnen zich 
hiervoor nog opgeven via www.facebook.com/leefstijltourWbD of rechtstreeks aan-
melden op https://www.survio.com/survey/d/sportykidsnajaar. 
 
Verhuizing juf Chantal 
Juf Chantal verhuist volgende week naar Wijk bij Duurstede. Ze zal hierdoor twee 
dagen afwezig zijn; woensdag 15 en vrijdag 17 november.  
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De woensdag wordt ingevuld door meester Tobias, de vrijdag door meester Chris. 
De vrijdagochtend neemt juf Jacqueline groep 3/4 onder haar hoede. 
Juf Chantal en Nigel; veel succes met verhuizen en veel geluk in jullie nieuwe huis! 
 

 
 
Open lesmiddagen middelbare scholen 
De komende weken gaat groep 8 open lesmiddagen. Maandag 13 november is Re-
vius Doorn als eerste aan de beurt. We vertrekken rond 10 over 1 op de fiets naar 
Doorn en verwachten tegen kwart voor 4 weer in Langbroek te zijn. 
 
Filmmiddag bij de Tussendeurtjes 
Komende woensdagmiddag, 8 november, wordt er een film gedraaid bij de Tussen-
deurtjes. 
Alle kinderen van groep 2 t/m 7 zijn van 13:30-15:00 uur van harte welkom! De 
kosten bedragen €1,50/kind. 
 
 

 


