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                                                Regel van de maand: We zorgen ervoor dat ons werk en onze school netjes 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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Wateroverlast 
Zoals u ongetwijfeld heeft gezien,  staan er in de school al enige tijd emmers om 
regenwater op te vangen. Tevens hebben wij plafondplaten verwijderd die aange-
tast waren door water. Na juridisch getouwtrek van betrokkenen bij de bouw is er 
nu eindelijk schot in de zaak. De dakbedekking wordt vervangen. We blijven dit in-
tensief volgen. 
 
Ook de waterafvoer onder de zandbak werkt niet naar behoren. Dit wordt op korte 
termijn opgelost door ‘Volksbelang’. Zo kunnen de kinderen weer naar hartenlust 
graven en verandert de zandbak niet in een zwembad bij hevige regenval. 
 
Algemene ouderavond/informatieavond 
Morgenavond 19 september is onze gezamenlijke informatieavond. Op deze avond 
wordt u rondgeleid door uw kind. Uw kind kan u alles uitleggen over het werk, com-
putergebruik, knutselopdrachten etc. De leerkrachten staan in de klas klaar voor 
het beantwoorden van al uw vragen. In de klas liggen informatiefolders; hierin 
vindt u alle informatie over de betreffende groep. 

In de hal vindt u de MR en AC. Bij de MR kunt u lezen wat de speerpunten van ons 
jaarplan zijn. Bij de AC kunt u zich opgeven voor ouderhulp. De stukken van de MR 
en AC vindt u op onze site onder het kopje “ouders MR & AC” (jaarvergadering 
MR/AC)  

Voor de MR zijn we op zoek naar een nieuw lid.  
Dus lijkt het u wat om mee te denken en het beleid van de school kritisch te vol-
gen, geef u dan nu op!  U kunt hiernaar informeren bij Matthijs van Ee of bij juf Su-
zan. Bij hen kunt u zich ook opgeven. De avond start om 18:30 uur en is om 19:30 
uur afgelopen. Komt allen! 

Fittest 
Aanstaande donderdag wordt er voor de kinderen 
van groep 5 t/m 8 een fittest georganiseerd. Deze 
keer in de sporthal van SVL tussen 10:00 uur en 
12:00 uur (de gymles wordt verplaatst naar dit 
tijdstip). Het is een leuke les waarbij kinderen op 
acht vaardigheden hun eigen fitheid meten zoals lenigheid, snelheid, kracht, motoriek 
en uithoudingsvermogen. Kinderen ontvangen een diploma met hun scores zodat zij 
en ouders kunnen zien hoe zij scoren ten opzichte van andere leeftijdsgenoten.     
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Staking 5 oktober 
Donderdag 5 oktober is er een landelijke staking door leerkrachten uit het basison-
derwijs. Net als alle scholen in Wijk bij Duurstede gaat onze school die dag dicht. 
Een aantal leerkrachten gaat die dag naar Den Haag. Zoals wij in juni reeds aanga-
ven is de nood in het primair onderwijs hoog. Er zijn structureel te weinig middelen 
voor te veel complex werk in de scholen. Er is tevens te weinig geld voor loopbaan-
perspectief in het basisonderwijs, terwijl al onze leerkrachten HBO, HBO+ of univer-
sitair zijn opgeleid. 

Zoals we in juni reeds aangaven: #elk kind recht op goed onderwijs #enorm lera-
rentekort #’t is 5 voor 12 #het mooiste vak ter wereld #investeer in onderwijs 
#toekomst voor uw kind #PO in actie. 

 

Opleiding/ vervanging juf Chantal 
Zoals u wellicht weet volgen meerdere leerkrachten een opleiding naast hun werk. 
Goed voor de ontwikkeling van de leerkracht en goed voor de school. Juf Chantal 
start binnenkort en zal hierdoor een aantal hele vrijdagen en een aantal vrijdagmid-
dagen afwezig zijn. Hiervoor hebben we structureel inval geregeld. Op de hele da-
gen (6 oktober, 10 november, 1 december, 12 januari, 9 februari, 16 maart, 13 
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april en 25 mei) wordt zij vervangen door meester Tobias Wijnmaalen. De kinderen 
kennen hem van de ‘Voel Jij Je lekker-tour’; hij is naast Wijk sportcoach ook leer-
kracht. De vrijdagmiddagen (deze data worden nog gecommuniceerd) wordt zij 
vervangen door meester Chris. 
 
Wijziging datum Koningsspelen  
Op onze jaarkalender hebben wij de koningsspelen gepland op de dag voor de mei-
vakantie (26 april). Dit is onjuist en moet 20 april zijn. Wilt u dit aanpassen op de 
kalender? 
 

Tekenen/schilderen voor het ouderenfonds (Week tegen eenzaamheid) 
1 miljoen ouderen in Nederland zijn eenzaam. 200.000 ouderen zijn zelfs extreem 
eenzaam. Zij hebben hooguit eens per maand een sociaal contact. Het Nationaal 
Ouderenfonds brengt hier iedere dag verandering in.  
 
Van 21 september t/m 1 oktober 2017 is de Week tegen Eenzaamheid. In deze 
week verbinden we jong en oud met elkaar. 
 
Alle kinderen van de school gaan in die week een portret tekenen/ schilderen van 
een oudere. Wij hangen een oproep in de gang van het woonzorg-complex, maar 
misschien kent u wel een oudere die het leuk vindt om te poseren in de groep van 
uw kind. Wij zorgen voor koffie, thee en iets lekkers. De kinderen zullen het prach-
tig vinden! 
Bij de klassen en in de hal van het woonzorg-complex hangt een intekenlijst. De 
leerkrachten maken vervolgens een afspraak met de ouderen. 
 
De resultaten worden gedeeld met de ouderen en we sturen ze op naar het Oude-
renfonds.  
 
In actie voor Sint Maarten 
Vandaag is in een aantal 
groepen gesproken over (de 
actie voor noodhulp aan) de 
slachtoffers van orkaan Irma 
op Sint Maarten. De kinderen 
hebben aangegeven een sta-
tiegeldactie/flessenactie na-
mens de school te willen 
houden. In de gang plaatsen 
wij bakken waarin de kin-
deren u en wij flessen kunnen deponeren. De opbrengst zullen wij storten op giro 
5125. 


