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                                                Regel van de maand: Naar school gaan moet voor iedereen plezierig zijn. 
 

HET SPRINGERNIEUWS IS EEN UITGAVE VAN DE O.B.S. PIET DE SPRINGER PRINSENPLEIN 1 3947 PG LANGBROEK 
HET SPRINGERNIEUWS BEVAT INFORMATIE OVER SCHOOLSE EN ANDERE ZAKEN. 
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Opbrengst actie voor Sint Maarten 
Na twee weken flessen verzamelen is de eindopbrengst bekend. In totaal hebben 
de kinderen een bedrag van 122 Euro opgehaald. We storten het bedrag op giro 
5125. Hulpverleners kunnen hiermee zorgen voor onderdak, voedsel, water, kleding 
en medische hulp. Nogmaals dank voor jullie inzet! 
 
Mariënhoeveloop 
Woensdag 4 oktober doen de kinderen mee aan de Mariënhoeveloop bij de sport-
velden in Wijk bij Duurstede. De kinderen van groep 7 starten om 10:00 uur en de 
kinderen van groep 8 om 11:00 uur. We hopen dat veel mensen de kinderen ko-
men aanmoedigen. 
  
Kinderpostzegelactie 
Vorige week zijn de kinderen van groep 7/8 fanatiek begonnen met de Kinderpost-
zegelactie. Ze hebben al een heleboel bestellingen verzameld. Wanneer u nog niet 
besteld heeft, kan dat nog een paar dagen, want de actie loopt tot 4 oktober. 
  
Kinderboekenweek 
Aanstaande woensdag begint de Nationale 
Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: 
‘Gruwelijk eng!'. De kinderen zullen gedu-
rende anderhalve week aan de slag gaan met 
dit thema.  

Alle kinderen mogen woensdag verkleed als 
een favoriet, griezelig, maar niet te eng, 
boekfiguur naar school komen.   

We openen de Kinderboekenweek kort om 
8:30 uur met de hele school op het schoolplein. U bent natuurlijk van harte uitge-
nodigd om te komen kijken en luisteren!   

We zingen eerst het Kinderboekenweeklied. Vervolgens wordt de Kinderboeken-
week 2017 officieel geopend door de oudste en de jongste leerling. Daarna gaan de 
kinderen naar de klassen en beginnen de eerste activiteiten van de Kinderboeken-
week.  

Ook dit jaar kunnen alle kinderen meedoen met de voorleeswedstrijd. Zij kunnen 
intekenen op de lijsten die in de klassen hangen. De kinderen die zich opge-
ven gaan natuurlijk voor de eerste prijs, de titel voorleeskampioen.  Onderstaand de 
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data van de voorrondes in de klassen:  

Groep 3: maandag 9 oktober 
Groep 4: dinsdag 10 oktober 
Groep 5: dinsdag 10 oktober 
Groep 6: maandag 9 oktober 
Groep 7: dinsdag 10 oktober 
Groep 8: vrijdag 6 oktober 
 
Uit iedere klas wordt een winnaar gekozen en deze winnaars nemen het op vrijdag 
13 oktober tegen elkaar op tijdens de finale van de voorleeswedstrijd. Spannend! 
 
Tussen de schuifdeuren groep 7/8 
Woensdag 11 oktober treedt groep 7/8 op tussen de schuifdeuren. De voorstelling 
heet Monsterfeest. De kinderen hebben samen het programma samengesteld en 
zijn al druk aan oefenen. Het optreden begint om 11:30 uur. Ouders, opa’s en 
oma’s zijn van harte welkom. 
 
Staking 
Zoals u weet is aanstaande donderdag 5 oktober (op de dag van de leerkracht) de 
school dicht. De leerkrachten gaan naar Den Haag om daar hun stem te laten horen. 
In de bijlage vindt u een brief van onze bestuurder mw. Henny Sikken. 
 

 
 
 
 
 
 


