
                                                                                                                                                         Regel van de maand: Wij gedragen ons altijd beleefd. 
 

HET SPRINGERNIEUWS BEVAT INFORMATIE OVER SCHOOLSE EN ANDERE ZAKEN. JAARGANG  23, NUMMER 19. 

HET SPRINGERNIEUWS IS EEN UITGAVE VAN DE  O.B.S. PIET DE SPRINGER PRINSENPLEIN 1   3947 PG LANGBROEK 

Springernieuws 

1 

 
MAANDAG 15 JANUARI 2018  

Poppenhoek groep 1/2 in nieuw jasje 
De poppenhoek van groep 1/2 is in een nieuw jasje gestoken. De kinderen zijn er 
maar druk mee. De baby verzorgen, koken, bakken, schoonmaken, wassen, strij-
ken, klussen en af en toe even iemand bellen…. Binnenkort wordt de hoek nog 
mooier. Elsbeth, de moeder van Luuk heeft schorten, ovenwanten en een nieuw 
gordijntje voor de poppenhoek gemaakt. Elsbeth, heel erg bedankt!  

   
Nieuwe leerling 
Donderdag 11 januari is Isa Idema 4 jaar oud geworden. Nu mag ze echt naar de 
basisschool. Isa vindt het erg leuk op school en kan al heel goed puzzelen. Isa, wel-
kom op de Piet de Springerschool. We wensen je heel veel plezier en succes in groep 
1/2!  
 
Koffie-inloop 
De koffie-inloop is gepland op woensdag 31 januari tussen 8:30 uur en 9:00 uur. 
Bij de koffie inloop zijn juf Jeanette (directie), meester Chris (IB-er) en een MR-lid 
aanwezig. Mocht u een vraag aan hen hebben, loop gezellig binnen. 
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Tussen de Schuifdeuren groep 3/4 
De Tussen de Schuifdeuren van groep 3/4 is gepland op woensdag 21 maart om 
11:45 uur. 
 
Voorleesontbijt 
24 januari is het jaarlijkse voorleesontbijt. Het voorleesontbijt maakt onderdeel uit 
van de Nationale Voorleesdagen. Er wordt onder het genot van een croissant en iets 
te drinken geluisterd naar een verhaal. Wie er komt voorlezen houden we nog even 
geheim. 
 
Voor alle kinderen van groep 1 t/m 3 is er 26 
januari een echt kleur- en voorleesfeest met 
Harmen van Straaten bij The Read Shop in 
Doorn. De kinderen kunnen er luisteren naar 
het hilarische verhaal: ‘Hé, wie zit er op de 
wc’. Samen met Harmen van Straaten kleu-
ren ze samen een kleurplaat in zo groot als 
een wc-deur! 
 
Vrijdag 26 januari 
Tijdstip 14:30 uur-15:30 uur 
The Readshop Doorn 
Thorheempassage 3 
 

CITO toetsen 

Deze week starten we in alle groepen met de halfjaarlijkse Cito-toetsen.  
 
Na afname worden de toetsen geanalyseerd. Dit doen we per kind, per groep en als 
school. De resultaten van uw kind vindt u bij het rapport van maart. Mocht uw kind 
niet naar verwachting hebben gepresteerd dan hoort u dat van ons. 
De gegevens per groep/ school worden in februari geanalyseerd en besproken met 
de MR.  
Daarna worden ze doorgegeven aan onze algemeen directeur en de inspectie. 
 
Op basis van de CITO-uitkomsten stellen de leerkrachten nieuwe groepsplannen op.  
Hierin worden per groep/ kind nieuwe doelen geformuleerd voor de periode febru-
ari-juli 2018. 
Het is niet nodig om voor deze toetsen te oefenen. Er is op televisie veel reclame 
voor allerlei oefenprogramma’s.  

Ditzelfde geldt voor het oefenen voor de eindtoets. De ervaring leert dat de kinderen 
bij ons op school zonder intensief te oefenen en met een  ontspannen houding vrijwel 
altijd naar of boven verwachting scoren. 


