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MAANDAG 14 MEI 2018  

Voetbaltoernooi groep 7/8  

Voor de vakantie heeft groep 7/8 meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi in Wijk 
bij Duurstede. De meisjes zijn kampioen geworden!! Gefeliciteerd, dames! Ook de 
jongens hebben erg goed hun best gedaan. We zijn super trots op iedereen! Veel 
dank aan de ouders die hebben geholpen deze dag: Anja Leppink (coach jongens), 
Sonja van de Veen (coach dames), Sander van Dijk en Elroy Smit (scheidsrech-
ters). Ook dank aan de ouders die ervoor zorgden dat we allemaal bij CDW terecht 
kwamen en weer terug op school kwamen.   

Kamp en musical  

Groep 7/8 Krijgt binnenkort meer informatie over het schoolkamp. Zij weten al 
waar we naartoe gaan en hebben er al veel zin in! Net als de juffen! 30 mei ver-
trekken we op de fiets naar kampeercentrum YMCA in Leusden.   

Ook is groep 8 al begonnen met de voorbereidingen van de musical. De rollen zijn 
verdeeld en de meeste liedjes zijn al geoefend. Ook de teksten kunnen al uit het 
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hoofd worden geleerd, want iedereen heeft een boekje mee naar huis gekregen 
voor de vakantie. Het wordt vast en zeker weer een leuke musical!  

Luizencontrole 

Vandaag zijn alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Er is niets gevonden. 
Blijft u zelf ook regelmatig controleren. Mocht uw kind hoofdluis hebben, meld dit 
dan bij de leerkracht en aan de ouders van vriendjes/vriendinnetjes. Simone en 
Elsbeth bedankt! 

3D printer  

Groep 7/8 heeft, zoals u ongetwijfeld weet, een 3D printer in elkaar gezet. Een in-
gewikkeld project, waarvan ze een hoop hebben opgestoken. Het leek wel een be-
drijf; de taken waren elke week goed verdeeld. Vandaag kwam Remco Liefting van 
3D Kanjers de printer controleren; de printer zat uitzonderlijk goed in elkaar. 
Remco kon zien dat er veel zorg aan was besteed; een groot compliment voor 
groep 7/8! Vrijwilliger Marcel heeft met veel plezier de kinderen ondersteund en de 
kinderen vanmiddag getrakteerd op een heerlijke Bossche bol. Vanaf nu kan de 3D 
printer in gebruik worden genomen. We houden u op de hoogte. Dank aan de vrij-
willigers die ons hierbij hebben ondersteund. 

 

Foto’s op site 

De foto’s van de Koningsspelen, het voetbaltoernooi en de verkeersles van Street-
wise staan op onze site www.obspietdespringer.nl 

 

 

http://www.obspietdespringer.nl/
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Brief van Stichting Binding 

HEEFT U EEN LAAG INKOMEN? DAN IS ER ONDERSTEUNING VOOR ONTMOETEN EN MEE-
DOEN  

Wat is een laag inkomen?  

De gemeente helpt u als u een laag inkomen hebt. Ga naar laaginkomen.stichting-binding.nl  Daar staat 
precies wat we bedoelen met een laag inkomen.   

Waarvoor kunt u geld krijgen?  

De gemeente wil u helpen om mensen te ontmoeten. Om mee te doen met de maatschappij. En om ge-
zond te leven. De gemeente heeft Stichting Binding gevraagd om dat te regelen. Daarom kunt geld krij-
gen voor bijvoorbeeld:  

* Lid worden van een sportclub  

* Cursus of opleiding in een groep  

* Lid worden van een vereniging, zoals een toneelvereniging  

* Lid worden van de bibliotheek  

Wordt alles betaald?   

Voor een volwassene geldt:  

* U betaalt de kosten eerst zelf. U stuurt ons de rekening. Daarna krijgt u maximaal € 125 van ons terug. 
Dit bedrag is per volwassen persoon.  

* Bent u 65 jaar of ouder? Dan kunt u € 75 extra krijgen voor sport. In totaal krijgt u dan maximaal € 200.  

Heeft u kinderen?  

Wij betalen de activiteiten van uw kinderen. We betalen bijvoorbeeld voor:  

* Sport, muziek of vereniging. Voor ieder kind betalen wij één activiteit.   

* Zwemles. Kan uw kind nog niet zwemmen? Dan krijgt het een schooljaar gratis zwemles. Laptop of ta-
blet: Vindt de school dat uw kind een laptop of tablet moet hebben? Dan kunt u die bij ons aanvragen.  

Voor kinderen worden deze dingen helemaal betaald door Stichting Binding. Voor u zijn er geen kosten!  

Hoe kunt u aanvragen?  
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Wilt u aanvragen voor uzelf of voor uw kinderen? Ga naar laaginkomen.stichting-binding.nl. Daar staan 
ook formulieren om aan te vragen.   

Heeft u vragen?  

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar gripopdeknip@stichting-binding.nl. Of bel 0343 – 473 
075. U kunt ons bereiken van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Op vrijdag van 
8.30 tot 12.30.  

 


