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MAANDAG 12 FEBRUARI 2018  

 
Juf Jeanette 50 jaar 

 
 
 

Dat is toch een aparte gewaarwording.  
Als je aan komt rijden bij school en je ziet 
een Sarah bijna zo hoog als de school!  
Collega’s en MR, wat leuk dat jullie dat 
voor me geregeld hebben.  
Vervolgens word ik dan ook nog luidkeels 
toegezongen door alle leerlingen en word 
ik bedolven onder de bloemen.  
Lieve kinderen (en ouders), super bedankt 
voor alle (geknutselde) bloemen, chocola, 
kaarten en tekeningen.  
Ben er heel blij mee!  Groet juf Jeanette 
 

Nieuwe leerling 
Er is weer een nieuwe leerling gestart in groep 1. Thijs Vernooij, het broertje van 
Luuk, is nu eindelijk vier jaar oud. Wat heeft hij er lang op moeten wachten. Vanaf 
nu mag hij ook naar de basisschool. Hij kan al goed tellen zeg! Thijs, veel plezier en 
succes op de Piet de Springerschool!  
 
Project Olympische Spelen 
Nu de echte Spelen zijn geopend en de eerste medailles zijn behaald begint het 
project nog meer te leven bij de kinderen. In groep 1/2 worden ijsbanen gemaakt 
in de bouwhoek, compleet met erepodium. We sluiten het project volgende week 
donderdag (22 februari) af. Dan zullen de kinderen u laten zien wat ze er allemaal 
van hebben opgestoken. Donderdag gaan we schaatsen. Mocht u nog reserve-
schaatsen hebben, wilt u deze dan meegeven aan uw kind. M.n. in de onderbouw 
(de kleine maatjes) is hier nog behoefte aan. Alvast bedankt! 
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Studiedag 
Vrijdag 23 februari hebben de leerkrachten een studiedag. De kinderen zijn dan de 
gehele dag vrij. De leerkrachten bespreken dan onder andere de analyse van de 
CITO-resultaten. Voor zover we het nu kunnen zien, zijn de resultaten over de ver-
schillende vakgebieden goed. We houden u op de hoogte. 
 
 
 
 
 


