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IJsjes voor de hele school! 

Met dank aan Evelien van Dijk (moe-
der van Mika van Dijk, groep 8) kre-
gen alle kinderen van onze school 
vorige week dinsdag een ijsje van 
Jumbo! Dat was lekker verkoelend! 

Door te reageren op een facebook 
bericht van Jumbo en door voldoende 
likes te krijgen, had Evelien dit voor 
ons gewonnen! 

Bedankt Evelien, Jumbo Doorn en 
alle 'likers'! 

 
 
Startgesprekken 
Deze week houden wij als school weer de startgesprekken. We hebben een hoop in-
schrijvingen ontvangen. Mocht de leerkracht alsnog een gesprek willen voeren met 
degenen die niet in de gelegenheid waren bij het startgesprek aanwezig te zijn, dan 
neemt hij/zij contact met u op. 

Voel jij je lekker tour 

Onze school doet mee aan de Voel Jij Je Lekker Tour, een leefstijlprogramma waar 
kinderen gedurende het schooljaar leren over bewegen, voeding en een gezonde 
leefstijl. Centraal staat het ontwikkelen van een gezonde leefstijl zodat kinderen 
voor langere tijd enthousiast worden om gezond te eten en voldoende te bewe-
gen.  De Tour richt zich met een actief groepsprogramma op kinderen uit groep 
5/6. Voor de kinderen die vorig schooljaar in groep 6 aan de tour hebben meege-
daan is er ook een programma in groep 7/8. Als school nemen wij deel aan de af-
geslankte vorm van deze tour. 

Naast het groepsprogramma is er voor kinderen met hun ouders het naschoolse be-
weegaanbod: SportyKids. Er worden ook activiteiten georganiseerd waar u als ou-
der/verzorger samen met uw kind(eren) in de leeftijd 4 tot 12 jaar aan deel kan ne-
men. Hieronder leest u hoe het programma is opgebouwd. Op www.face-
book.com/leefstijltour blijft u op de hoogte van alle activiteiten en kunt u zich in-
schrijven.  
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Groepsprogramma  

Door het schooljaar heen worden onder schooltijd themaweken en verschillende 
gastlessen door professionals verzorgd over bewegen, voeding en houding.   

Sportykids  

SportyKids is een naschools beweegprogramma voor kinderen en hun ouders. Ge-
durende 12 weken gaan kinderen lekker bewegen, spelletjes doen en sportieve uit-
stapjes maken. Dit leuke en leerzame programma wordt verzorgd door buurtsport-
coach Tobias Wijnmaalen in samenwerking met diverse Wijkse sportverveningen.   

De najaarscursus (12 weken) start 23 oktober 2017 en eindigt 22 januari 2018. De 
voorjaarscursus (12 weken) start 2 april 2018 en eindigt 2 juli 2018. Inschrijven via 
www.facebook.com/leefstijltour.  

Familie workshops  

Voor het hele gezin worden vier keer per jaar leuke en informatieve lokale work-
shops georganiseerd. Met elkaar gezellig een kookworkshop volgen bijvoorbeeld. 
Inschrijven via www.facebook.com/leefstijltour  

De Voel Jij Je Lekker Tour wordt gecoördineerd door Wijksport en mede mogelijk 
gemaakt en gesteund door de wethouder sport, onderwijs en gezondheid van de 
gemeente Wijk bij Duurstede.  

Twee weken op school 

Wat is dit elk jaar toch weer een prachtig gezicht. Bij het estafettelezen mogen de 
kinderen één keer per week zelf kiezen waar ze gaan lezen. Hiernaast ziet u groep 
3/4 verdiept in hun boek. En groep 3 verslindt na twee weken onderwijs al een boek. 
Knap! 
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Inloop Loket Wijk 

Beste Ouder, verzorger of opvoeder,  

U kunt mij het komende schooljaar op school (weer) tegen komen!  

Mijn naam is Marina Boekhout, en ik ben werkzaam bij de GGD regio Utrecht.  

Misschien bent u ooit weleens met uw kind bij mij geweest voor het groep 2 onder-
zoek. Of heb ik u weleens aan de telefoon gehad om iets te overleggen over uw kind 
in groep 7.  

De afgelopen schooljaren was ik ook met enige regelmaat op school, bij de voordeur of op het school-
plein. Ik deelde hier gadgets of leuke/interessante artikelen uit. Zo hoopte ik bereikbaar te zijn voor met 
name ouders/verzorgers met vragen over opvoeden en opgroeien.   

M.i.v. het nieuwe schooljaar mag ik weer opnieuw klaar staan voor uw vragen bij u op school!!  

Vragen als: mijn kind kan niet goed inslapen, wil geen groente eten, heeft weinig zelfvertrouwen, vraagt 
veel aandacht, is nog niet zindelijk of: hoe zit het met vaccinaties, afspraken bij de GGD, groeit mijn kind 
wel goed, ik heb het idee dat mijn kind niet goed hoort…..  

Kortom eigenlijk met alle vragen rondom opvoeden en opgroeien bent u 
welkom!  

Wellicht kunnen we dan samen tot een oplossing komen!  

U wordt via school op de hoogte gebracht wanneer ik aanwezig ben. Ik ben ook 
bereikbaar via email: mboekhout@ggdru.nl.   

Marina is bij ons op school op vrijdag: 8 september, 3 november, 12 januari, 23 
maart en 29 juni. 

 

Oproep Sinterklaascommissie (Commissie van intocht Langbroek) 

In het vorig Springernieuws stond een oproep van Anneke Damen. Het telefoonnummer was 
niet compleet. Dit moet zijn: 06-37225261.  
De Sint commissie  
 

 

  


