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MAANDAG 19 FEBRUARI 2018  

Project Olympische Spelen 

 
 

Alle kinderen, leerkrachten en ouders hebben genoten van een sportieve ochtend 
op de Vechtsebanen in Utrecht. 

Super om te zien hoe iedereen zijn best deed om te (leren) schaatsen. Maar nog 
mooier om te zien hoe sociaal iedereen naar elkaar was.  

Dank voor alle schaatsen (we hadden zelfs een overschot) en speciale dank aan de 
ouders die hebben gereden, de koek en zopie tent hebben bemand, de kinderen 

hebben geholpen en gezorgd hebben voor een fantastische sfeer! 
 

Donderdag aanstaande sluiten we het project af met een tentoonstelling. Dit vindt 
plaats tussen 18:30 uur en 19:30 uur. We hopen dat er heel veel ouders, broers, 

zussen, opa’s, oma’s en andere belangstellenden een kijkje komen nemen. Wel-

kom! 
 

Goed nieuws 
Juf Jacqueline en juf Lida hebben allebei een vaste aanstelling gekregen. Daar zijn 

we allemaal heel blij mee. Jacqueline en Lida, van harte gefeliciteerd! 
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Groep 7/8 levert ontwerp speelplein in (‘Bouw, beleef, geniet’). 
Mika, Vera en Jorge zijn samen met juf Jeanette naar het gemeentehuis gegaan om 

het ontwerp voor het speelplein in te leveren. Bij de receptie bleek dat wethouder 
Kosterman aanwezig was. Als ze er toch is..... De kinderen hebben het plan laten 

zien en uitgelegd. De wethouder was enthousiast. En nu maar afwachten...... 
 

 
 

3D kanjers experience 
Zoals eerder in het Springernieuws gemeld, proberen wij goed aan te sluiten bij wat 

de toekomst aan vaardigheden vraagt van kinderen. Technologie en wetenschap is 
vanaf 2020 een verplicht vak op de basisschool. Met onze B-bots en blue-bots in de 

onderbouw en de methode Bomberbot in de bovenbouw staat dit vak bij ons al op 
de kaart. Daar komt nu, als kers op de taart, een heuse 3D printer bij.  

 

Groep 7/8 gaat deelnemen aan de 3D experience. De kinderen krijgen maandag 5 
maart een introductie door een begeleider van ‘3D kanjers’. Vervolgens zetten de 

leerlingen de printer zelf in elkaar. Dit, om de techniek achter het apparaat te leren 
kennen en om ervoor te zorgen dat de kinderen zich verantwoordelijk voelen voor 

(de omgang met) de 3D printer. De groep wordt onderverdeeld in werkgroepen die 
elk een onderdeel van de printer gaan maken. 
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Na ongeveer 10 weken wordt de 3D printer gecontroleerd en kunnen we via 3D te-
kenprogramma’s, zoals Tinkercad aan de slag. Voor dit project zijn wij op zoek naar 

handige, nieuwsgierige ouders, opa’s, oma’s of andere klussers.  
 

Zij zijn van harte welkom op maandag 5 maart om 12:30 uur de introductie bij te 
wonen. Voor meer informatie zie: www.3Dkanjers.nl. 

 

  
 

Bedankt leesmaatje!  
Isolde uit groep 8 heeft een hele periode met Emma uit groep 3 gelezen. Omdat 

Emma zo goed haar best deed, vond Isolde dat Emma een kleinigheidje verdiende. 
Van haar eigen zakgeld heeft Isolde een ‘squishy’ voor haar gekocht! Een roze ‘nar-

wal’. Dat is een walvis met een eenhoorn. Wij vinden dit super lief van Isolde! En 

Emma is er erg blij mee!  

  

Informatieavond/inloopochtend 
Op maandagavond 5 maart (van 19:00 uur tot 20:30 uur) is onze jaarlijkse infor-

matieavond voor ouders van nieuwe leerlingen en op dinsdagochtend 6 maart (van 
9:00 uur tot 12:00 uur) de inloopochtend. Kent u iemand met jonge kinderen, wilt 

u ze hierop wijzen?  

http://www.3dkanjers.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj52vyUz7HZAhVR3qQKHeBJDZEQjRwIBw&url=https://3dkanjers.nl/3dkanjers-projecten-3d-printen-kinderen/&psig=AOvVaw1wEB-EqXYZC7FBu0pKnqHU&ust=1519117294744620


4  

 

Studiedag 
Aanstaande vrijdag hebben de leerkrachten een studiedag. Zij gaan onder andere 

aan de slag met de analyse van de leerresultaten en het opstellen van de groeps-
plannen voor de tweede helft van het schooljaar. De resultaten (groepsgemiddel-

den) zijn goed en liggen veelal ver boven het landelijk gemiddelde.  
De kinderen kunnen dus al vanaf vrijdag genieten van een welverdiende voorjaars-

vakantie. 
We wensen iedereen heel veel plezier en zien jullie graag terug op maandag 5 

maart om 8:30 uur! 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 


