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MAANDAG 5 MAART 2018  

Project Olympische Spelen 
Afsluiting project 
Donderdag 22 februari is het project “Olympische Winterspelen” afgesloten. Het 
was een drukbezochte, gezellige tentoonstelling waarbij bleek dat de kinderen 
enorm veel hebben geleerd! Tijdens de tentoonstelling hebben veel kinderen mee-
gedaan aan de prijsvraag. Uit de vele goede inzendingen hebben we twee winnaars 
getrokken. Dat zijn Remy uit groep 1 en Dustin uit groep 5. Aan hen is vandaag 
een leuke prijs uitgedeeld. Gefeliciteerd! 
 
Groep 7/8 licht ontwerp speelplein toe (‘Bouw, beleef, geniet’). 
Woensdagavond 21 februari zijn Ashlee, Nienke en Johanna uit groep 7/8 met juf 
Ella en juf Jeanette naar het gemeentehuis geweest om het ontwerp van het speel-
plein toe te lichten. Het werd een lange avond met veel mooie plannen. Het plan en 
de filmpjes van de kinderen van onze school werden goed ontvangen. 15 maart valt 
het besluit. We houden u op de hoogte. 
 
Nieuwe leerlingen 
Vanochtend zijn twee nieuwe leerlingen gestart in groep 1/2. Het zijn Ibrahim en 
Helin Ali. Zij komen uit Syrië. Sinds twee weken wonen zij in Langbroek. Ibrahim is 
vandaag vier jaar oud geworden en komt in groep 1. Helin is vandaag gestart in 
groep 2. Ibrahim en Helin, heel veel plezier en succes op de Piet de Springerschool! 
 
Informatieavond/inloopochtend 
Voor de komende schooljaren hebben we al een aantal nieuwe inschrijvingen bin-
nen. Kinderen voor groep 1, maar ook kinderen voor de andere groepen.  
Dit betreft kinderen die na de vakantie in Langbroek komen wonen. 
 
Vanavond (19:00 uur tot 20:30 uur) is onze inschrijfavond en morgenochtend 
(9:00 uur tot 12:00 uur) onze inloopochtend voor nieuwe leerlingen. Mocht u nog 
mensen kennen die op zoek zijn naar een actieve, goede basisschool voor hun kind; 
zegt het voort! 
 
3D kanjers experience 
Vanmiddag is in groep 7/8 de 3D Kanjers experience gestart. In het bijzijn van vele 
belangstellenden: pers, hulpouders, ICT-ers en de staf van de stichting. 
Remco Lieftink heeft de kinderen kennis laten maken met ongelooflijk veel moge-
lijkheden van de 3D printer. De kinderen gaan hem nu in elkaar zetten. Over 10 
weken volgt een bouwcontrole. Daarna kan er geprint gaan worden. Prachtig om te 
zien wat kinderen er al over kunnen vertellen. 
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Luizencontrole 
Vandaag zijn alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis door “luizenmoeders” 
Elsbeth en Simone. Gelukkig is er niets aangetroffen. Blijf het haar van uw kind ge-
regeld controleren. Elsbeth en Simone bedankt! 
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