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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. 

maandag 25 september 2017  

Springernieuws 
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Algemene ouderavond/informatieavond 
Bijna alle ouders en kinderen waren afgelopen dinsdag aanwezig bij de algemene 
ouderavond/ informatieavond. Leuk om te zien hoe de kinderen de ouders bij de 
hand namen om de klas, hun werk, de computers, de door hen gemaakte knutsels, 
de speelhoek, bouwwerken en nog veel meer te tonen. Van de leerkracht heeft u 
allemaal de informatiefolder ontvangen. Het adressenboekje ontvangt u binnenkort. 
De AC en MR zijn druk geweest met het werven van ouderhulp; en met succes! Su-
per dat zoveel ouders hun betrokkenheid bij de school tonen en hun bijdrage willen 
leveren!  
 
In actie voor Sint Maarten 

 
Maandag spontaan als idee ontstaan en wat zien we aan het eind van de week? Een 
hal vol flessen, maar ook een zelf geknutselde, volle collectebus. De meeste flessen 
hebben we reeds ingeleverd bij de supermarkten. De kinderen kunnen nog t/m 
aanstaande woensdag flessen verzamelen; daarna zullen we de opbrengst bekend 
maken. Alle kinderen die aan deze actie hebben meegedaan; complimenten! Heel 
goed dat jullie voor Sint Maarten op pad zijn gegaan. 

Reminder informatieavond groep 7/8 
Denkt u aan de informatieavond van morgen? Zoals in de mail naar de ouders van 
groep 7/8 staat, beginnen we dinsdagavond om 19:30 uur. 
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Kinderpostzegelactie: 
Aanstaande woensdag (27 september) gaan alle kinderen van groep 7/8 in heel Ne-
derland weer op pad om zoveel mogelijk kinderpostzegels en kaarten te verkopen. 
Linda de Mol bestelt dit jaar als eerste de kinderpostzegels en opent daarmee de 
actie. Natuurlijk doet onze school dit jaar ook weer mee. Dit keer kunnen de kin-
deren ook via een app bestellingen opnemen, daarvoor moet u als ouder wel toe-
stemming geven. Meer informatie vindt u in de brief die de kinderen vandaag mee 
naar huis krijgen. De kinderen van groep 7/8 zijn op 27 september om 12:00 
uur uit, om zoveel mogelijk bestellingen op te nemen. De bestelde postze-
gels en kaarten worden net als vorig jaar per post bij de klanten afgeleverd. 
 
Mariënhoeveloop 
Volgende week woensdag (4 oktober) doet groep 7/8 mee aan de Mariënhoeveloop 
in Wijk bij Duurstede. We vertrekken met de auto rond 10 over half 10. De kin-
deren van groep 7 starten om 10:00 uur en de kinderen van groep 8 om 11:00 uur. 
Om 12:00 uur is de loop afgelopen en gaan we weer richting Langbroek.  We hopen 
dat er veel ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden de kinderen komen 
aanmoedigen.  
 
Kinderboekenweek (4 t/m 15 oktober 2017) 
De voorbereidingen voor de Kinderboekenweek zijn in volle gang. Het wordt grieze-
lig in en rond de school…. Natuurlijk stemmen we dit af op de leeftijd van de kin-
deren. 
Het thema van de Kinderboekenweek is namelijk “Gruwelijk eng!” Binnenkort hoort 
u meer….. Mocht u het leuk vinden, dan kunt u alvast een kijkje nemen op de site 
www.kinderboekenweek.nl. 
 

 
 
 

http://www.kinderboekenweek.nl/

