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DINSDAG 3 APRIL 2018  

 

Lammetjes kijken 

Groep 1/2 en 3/4 hebben afgelopen dinsdag een bezoek gebracht aan de lamme-
tjes. Wat waren ze lief en zacht en wat hebben we een hoop geleerd. De kinderen 

hadden een hoop vragen en die zijn allemaal beantwoord. Dank aan 'Opa en oma' 
Damen.  

 
 
Grote Rekendag 

Woensdag hebben alle groepen deelgenomen aan de Grote Rekendag. Het thema 
was "De school als pakhuis" Alle kinderen zijn de hele dag druk bezig geweest met 

meten, wegen, berekenen etc. Een erg leuke en leerzame Rekendag voor de groe-
pen 1 t/m 8. Dank aan de ouders die hierbij hebben geholpen! 
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Paasfeest 
Na een heerlijk Paasontbijt hebben de kinderen donderdag paaseieren gezocht. De 

paashaas had goed zijn best gedaan! 
Daarna ging iedereen gezellig knutselen. Alle groepen zijn door elkaar gehusseld. 

Iedereen heeft elkaar geholpen, zodat alle kinderen met een mooie knutsel naar 
huis zijn gegaan. 

 

Verkeersexamen groep 7/8 

De kinderen van groep 7/8 zijn op school druk aan het oefenen voor het theorie- 
examen. Aanstaande donderdag 5 april moeten ze namelijk examen doen. 

Ook thuis kunnen de kinderen zich voorbereiden door proefexamens te maken op 
de site van Veilig Verkeer Nederland. 

www.examen.vvn.nl/oefenen 

Op donderdag 19 april volgt het praktijk-examen. Zet hem op, groep 7/8! 
 

Bericht van Janneke Roor (leerkracht godsdienst) 
Vorige week is aan de kinderen het Paasverhaal verteld.  

In mei/juni staat Esther of Ruth op het programma voor groep 6, moedige vrou-
wen!   

In groep 7/8 zal ik aandacht besteden aan de christelijke feesten: Hemelvaart en 

Pinksteren. Ook vertel ik over mensen die na Pinksteren geloven in dat wonder van 
Pasen. Vroeger was Pasen het belangrijkste feest, de dood is overwonnen, zeiden 

de mensen tegen elkaar. Nu is, denk ik, het Kerstfeest het belangrijkste feest. 
Waarom?  Zouden de leerlingen dat kunnen vertellen?  

Tot slotte ga ik voorbereidingen treffen voor de kerkexcursie. Groep 6 gaat naar de 

Dorpskerk in Langbroek, groep 7/8 naar de PKN kerk in Cothen. 

Vriendelijke groet, Janneke Roor. 

Groen, bouw, beleef 

Groep 7/8 heeft een mail gehad van de organisatie van Groen, bouw, beleef. Er is 
aan hen gevraagd een top 3 te maken van hun wensen. Deze wensen zijn geïnven-

tariseerd en gemaild. Wat we nu precies gewonnen hebben is nog niet duidelijk. 
Zodra we dit weten, zullen we het melden. 

 

Bouw Oranjehof deel 2 (Binnenhof) 
Binnenkort start de bouw van het project Binnenhof. Dit heeft consequenties voor 

ons plein. De aanlevering van bouwmaterialen vindt plaats aan de kant van de Fri-
sodreef; tussen de laatste woning van het project en ons plein. Hierdoor wordt het 

hek van ons plein tijdelijk opgeschoven. Alleen bouwhekken vinden wij namelijk 
niet veilig genoeg. 

Er zijn afspraken gemaakt over vervoerstijden/ werktijden. 
Het werk ligt stil tussen 8:15 en 8:30, tussen 14:30 en 14:45 en tijdens onze pau-

zes. Er zullen geen kraanbewegingen zijn over ons plein. 

http://www.examen.vvn.nl/oefenen
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Dit betekent dat ons plein tijdelijk kleiner zal zijn. Als het project is afgerond zal 
een deel van het schoolplein aansluiten op de binnenplaats van het project. De 

noodtrap, die nu nog uitkomt op ons plein zal verwijderd worden. 
Dan krijgen we er meer speelruimte voor terug. 

 
Met ons team maken we ter overbrugging een nieuw pauzeplan. Dit betekent dat 

we tijdens pauzes ook gaan spelen op de parkeerplaats van SVL, in de voetbalkooi, 
in de speeltuin of de speelplaats van Humpy. 

 
Schooltennis 

In verband met de slechte weersverwachting is het schooltennis verplaatst van 5 
april naar 12 april. 

 

Foto’s 
De foto’s van het bezoek aan de lammetjes, de Grote Rekendag en Pasen staan op 

onze site. Neem een kijkje op onze website www.obspietdespringer.nl. 
 

3D Printer 
Benieuwd naar de vooruitgang van de bouw van onze 3D Printer? Check de site. 

Daar maakt groep 7/8 elke week een blog en plaatsen we foto’s. 
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