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MAANDAG 23 APRIL 2018  

Gezellige Koningsspelen 

 

  

 
Kinderen, leerkrachten en ouders hebben een topdag achter de rug. Vrijdagochtend 

begonnen de kinderen met het Koningsontbijt in de klas. Na de opening, dansend 
op ‘Fit-lala’, gingen de kinderen in gemengde groepjes langs de spelen. Koekhap-

pen, ski-lopen, munten slaan, verkleedpartij, oefenen voor butler en nog veel 
meer; er was voor elk wat wils.  

Voor de bovenbouw waren er in de middag ‘clinics’ georganiseerd. Ze gingen spor-
ten bij ‘Fit for all’, koersballen in het Dorpshuis en verstoppen in het donker in de 

sportzaal. Er zaten echt wat koersbal-talentjes voor de toekomst tussen. 
Dank aan alle ouders, vrijwilligers, Fit for all en de ‘koersbal-instructeurs’; het was 

een zeer geslaagde dag! Een deel van de foto's staat al op de site.  

Schoolvoetbal 

Na veel trainen is het morgen dan eindelijk zo ver. Groep 7-8 heeft het schoolvoet-

baltoernooi. We vertrekken om 08.30 uur van school en zijn ongeveer rond 16.00 
uur weer terug. Guy en Jayden uit groep 6 komen de jongens versterken. In het 

vorige Springernieuws kon u het speelschema lezen van de jongens en de meisjes. 
Veel succes allemaal! 
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Nieuwe leerling 

Tim van Leeuwen is gisteren 4 jaar oud geworden en mag nu net als grote zus 

Lotte naar de basisschool. Tim kent de school al op zijn duimpje en heeft er ontzet-

tend veel zin in. Tim, heel veel succes en plezier op de Piet de Springerschool! 

3D printer 

De 3D printer is klaar! Na de vakantie wordt hij 

geïnspecteerd door Remco Liefting, van 

3DKanjers. Alle kinderen hebben er erg hard 
aan gewerkt en zijn trots op het resultaat! Na 

de inspectie van Remco krijgen we verdere uit-
leg over het daadwerkelijk printen van 3D ob-

jecten. Tot de zomervakantie zullen we ver-
schillende projecten ontwerpen en uitvoeren. 

Goed gedaan, groep 7-8! 

 

Praktisch fietsexamen 

Afgelopen donderdag heeft groep 7/8 het prak-
tijkgedeelte van het verkeersexamen afgelegd. 

Nadat de fietsen waren gekeurd, mochten de 
kinderen de route in Cothen en Langbroek gaan 

fietsen. Aan het eind van de ochtend kwamen de 
mensen van VVN, afdeling Wijk bij Duurstede, 

de uitslag brengen. Alle kinderen die meededen 
hebben het examen gehaald. De kinderen kre-

gen zelfs een compliment dat ze zo netjes ge-
fietst hebben en dat er in totaal maar 3 fouten 

gemaakt waren.  

Allemaal van harte gefeliciteerd, we zijn heel erg 
trots op jullie. Suzan Sondervan en Anneke Da-

men hebben ieder een controlepost bemand tij-
dens het examen; bedankt voor jullie hulp! 

Formatie volgend schooljaar 

Op stichtingsniveau zijn we al druk bezig met de invulling van de formatie voor ko-

mend schooljaar. Er zijn gelden ter beschikking gekomen voor werkdrukverlaging. 
Wij hebben ervoor gekozen deze in te zetten in extra personeel op de werkvloer. Er 

zal een vacature uitgaan voor een klassen assistent. 

Aan het eind van het schooljaar nemen wij afscheid van juf Juke. Na vele jaren 
werkzaam te zijn geweest op onze school gaat zij met pensioen. Ook voor haar 

gaan we op zoek naar een goede vervanger. 
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Schoolreis groep 1 t/m 6 

Uw kind heeft vandaag een brief meegekregen met informatie over het schoolreisje 

van groep 1 t/m 6 van dinsdag 22 mei aanstaande. 


