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MAANDAG 12 MAART 2018  

 

Winnaar regionale voorleeswedstrijd 

Wat zijn wij trots op Johanna. Nadat zij voorleeskampioen is geworden van Wijk bij 
Duurstede, heeft zij vorige week de regionale voorleeskampioenschappen gewon-

nen. Op maandag 9 april mag zij meedoen aan de provinciale voorleeswedstrijd in 
Nieuwegein. 

Gefeliciteerd Johanna! 

 
 

Nieuwe leerling 
Groep 5/6 (groep 5) heeft er sinds afgelopen donderdag een nieuwe leerling bij. 

Sander Hoogewerf komt van de Sterrenboog in Doorn. Sander, we wensen je heel 
veel succes en plezier op de Piet de Springerschool. 

 
Rapport 

Aanstaande donderdag krijgt uw kind het tweede rapport. Bij dit rapport zit een uit-
nodiging voor een rapportgesprek. De gezamenlijke broertjes/zusjesavond is maan-

dagavond 19 maart. Mocht de dag of het tijdstip u niet uitkomen wilt u dit dan zo 
snel mogelijk doorgeven aan de leerkracht van uw kind? 
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Staking 
Aanstaande woensdag zijn de kinderen vrij in verband met de staking PO. De leer-

krachten gaan naar de manifestatie in Amsterdam.  
 

Gezocht: verhuisdozen 

 

28 maart doen alle groepen mee aan ‘De Grote Rekendag’. Ieder jaar wordt de 

Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland 
die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar 

vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werk-
boek! Het thema van deze 16e editie is ‘De school als pakhuis’. De kinderen gaan 

systematisch nadenken tijdens activiteiten zoals: 

 inventariseren 
 stapelen 

 verplaatsen 

 coderen 

Voor deze dag zijn we op zoek naar verhuisdozen. Als we deze van u mogen lenen, 
wilt u ze dan inleveren bij de leerkracht van uw kind? Alvast bedankt! 
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