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MAANDAG 27 NOVEMBER 2017  

Sinterklaas 
 

Ouders en kinderen hebben vorige week maandag de 
school samen in Sinterklaasstemming gebracht. Wat is 
het prachtig geworden! Dank aan de ouders die hiermee 
hebben geholpen. 
 
De kinderen van de onderbouw hebben ontzettend veel 
plezier in “Pakjesboot 12”. 
 
Er worden pakjes ingepakt, uitgedeeld en iedereen mag 
even kijken bij de Sint of hij/zij wel in het grote boek 
staat. 
 
Tot nu toe lijkt het wel goed te komen met de cadeautjes. 
Volgende week dinsdag komt Sint met zijn Pieten op 

school. Alle kinderen zijn dan om 12:00 uur vrij. 

Pietenochtend groep 1 t/m 4,  

Woensdag 29 november vindt de Pietenochtend 
plaats.  

De kinderen gaan in groepjes onder begeleiding 
van een ouder allemaal spelletjes doen. Het be-
looft net als andere jaren weer een gezellig en 
feestelijk festijn te worden. We starten om 9 uur 
en het duurt tot 12 uur.  

Alle ouders die komen helpen worden om kwart 
voor 9 verwacht. Wanneer u uw kind komt bren-
gen kunt u natuurlijk gewoon blijven en genieten 
van een heerlijke kop koffie of thee.  

Mocht uw kind verkleed als zwarte Piet of Sinter-
klaas naar school toe willen dan mag dat natuur-
lijk altijd.  
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Rapportgesprekken 
 
Vandaag, morgen en overmorgen vinden de rapportgesprekken plaats. Bij het rap-
port heeft u een uitnodiging voor dit gesprek ontvangen. De leerkrachten gaan uit 
van uw komst. Mocht het tijdstip op het briefje niet uitkomen, laat dit dan zo snel 
mogelijk weten aan de leerkracht van uw kind. 
 
 
Nieuw motto 
 
Woensdag 22 november is ons nieuwe 
motto bekend gemaakt. We hebben u en 
de kinderen gevraagd hierover mee te 
denken. Tussen de vele (erg leuke) inzen-
dingen zat het motto dat we gaan gebrui-
ken. OBS Piet de Springer, de sprong 
naar jouw toekomst. De prijs is uitge-
deeld aan een hele trotse Ben uit groep 4. 
Ben, gefeliciteerd! 
 
Naast het motto zijn ook de kernwaarden 
en de visie van de school bijgesteld. Dit 
heeft maandag 20 november de goedkeu-
ring gekregen van de MR. 
 
Het motto, de kernwaarden en visie zijn 
ook besproken met de kinderen van groep 
7/8. Ze vonden het motto en de kernwaarden goed bij de school passen.  
Wel had de zin ”Fouten maken moet, daar leer je namelijk van” enige uitleg nodig. 
 
Leerkrachten geven in de klas vaak aan dat fouten maken mag. Bij het inoefenen 
van leerstof kom je hierdoor vaak een stapje verder. Als je nooit een fout maakt, is 
de leerstof te makkelijk en heb je meer uitdaging nodig. We willen aansluiten bij 
het niveau van elk kind; de leerstof wordt dus aangeboden boven het niveau dat 
het kind al beheerst.  
 
We gaan uit van een goede basis op het gebied van taal en rekenen. Daar bovenop 
zorgen we voor meer uitdaging in de zaakvakken en streven we er naar om kin-
deren steeds zelfstandiger te maken bij het opnemen van de leerstof.  
 
Vanuit het Voortgezet Onderwijs vernemen we dat we daarmee goed aansluiten op 
hun eisen. Kinderen van de Piet de Springerschool zijn zelfstandig en er is in de 
eerste twee jaar van het Voortgezet onderwijs niet/nauwelijks sprake van zittenblij-
ven of teruggang in niveau. 
 
De kernwaarden en visie vindt u op pagina 3 en 4. 



3  

 

Kernwaarden/ visie  oktober 2017 

 

1. Leren met plezier 
2. Veilig en sociaal 
3. Samen verantwoordelijk 
4. Onderwijs op maat 
5. Modern en vernieuwend 

 
Wij zijn een school waar kinderen: 
 
Leren met plezier 

x Enthousiaste, betrokken leerkrachten voor de klas; 
x Veel aandacht voor de expressievakken en sport; 
x Onderzoekend leren; aansluitend bij de vragen van het kind. 

 
Wij zijn een school die: 
 
Veilig en sociaal is 

x Kinderen waarderen en accepteren elkaar; 
x Kinderen weten zich gezien en gehoord; 
x Kinderen leren goed samenwerken door coöperatief leren. 

 
Wij zijn een school waar ouders, leerkrachten en kinderen: 
 
Samen verantwoordelijk zijn 

x Om het kind zich optimaal te laten ontwikkelen; 
x Voor een goede communicatie, startend met een startgesprek; 
x Voor een fijne sfeer op school. 

 
Wij zijn een school die: 
 
Onderwijs op maat biedt 

x Een goede basis staat voorop; 
x Fouten maken moet, daar leer je namelijk van; 
x Adaptief onderwijs, aansluitend bij elk niveau. 
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Wij zijn een school die: 
Modern en vernieuwend is 

x Gericht onderwijs op vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw; 
x Computervaardigheden vanaf groep 1; 
x Goede aansluiting bij het voortgezet onderwijs. 

 
De visie verwoord voor het kind: 
 
We zijn een school waar jij: 

x Leert met plezier, 
x Samen met je vriendjes en vriendinnetjes op onderzoek gaat, 
x Leert verantwoordelijkheid te nemen voor je ontwikkeling, 
x Leerstof krijgt aangeboden op jouw niveau, 
x De sprong maakt naar jouw toekomst! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


