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Het schooljaar 2017/2018 ligt achter ons. 

Het team van de Piet de Springer heeft dit schooljaar hard gewerkt om 
het onderwijs steeds te blijven ontwikkelen. We hebben nieuwe metho-
des ingevoerd, zijn verder op pad gegaan met het onderzoekend leren 

en hebben mooie resultaten behaald. De basis is op orde en van daaruit 
ontwikkelen we ons onder andere op het gebied van wetenschap en 

techniek. Met als kers op de taart het project van 3D kanjers.  

Naast het bovenstaande waren er prachtige presentaties van projecten, 
een sfeervolle Kerst in de patio, zeer geslaagde Koningsspelen en een 

grotere instroom van leerlingen, waardoor we opnieuw boven de 80 leer-
lingen zijn beland. 

Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van Juke 
van Scheepen. Zij gaat na 22 jaar Piet de Springer genieten van haar 
pensioen.  

Middels dit verslag proberen we een zo compleet mogelijk beeld te 
schetsen van het schooljaar 2017-2018. 

 

Namens het team, 
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1) Visie en missie 
 

Dit schooljaar hebben we onze kernwaarden, visie en missie onder de loep gehouden. Dit heeft 

geleid tot het volgende: 

 
OBS Piet de Springer, de sprong naar jouw toekomst! 

Wij zijn een basisschool voor alle kinderen. Wij verzorgen passend onderwijs. We streven 

ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind. Wat heeft dit 

kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige, zelfverzekerde tiener? 

Kernwaarden 

 
Onze kernwaarden laten zien wat wij nastreven in ons onderwijs.  

 

Wij zijn een school waar kinderen: 

 

Leren met plezier 

 Enthousiaste, betrokken leerkrachten voor de klas; 

 Veel aandacht voor de expressievakken en sport; 

 Onderzoekend leren; aansluitend bij de vragen van het kind. 

 

Wij zijn een school die: 

 

Veilig en sociaal is 

 Kinderen waarderen en accepteren elkaar; 

 Kinderen weten zich gezien en gehoord; 

 Kinderen leren goed samenwerken door coöperatief leren. 

 

Wij zijn een school waar ouders, leerkrachten en kinderen: 

 

Samen verantwoordelijk zijn 

 Om het kind zich optimaal te laten ontwikkelen; 

 Voor een goede communicatie, startend met een startgesprek; 

 Voor een fijne sfeer op school. 

 

Wij zijn een school die: 

 

Onderwijs op maat biedt 

 Een goede basis staat voorop; 

 Fouten maken moet, daar leer je namelijk van; 

 Adaptief onderwijs, aansluitend bij elk niveau. 

 

Wij zijn een school die: 

 

Modern en vernieuwend is 

 Gericht onderwijs op vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw; 

 Computervaardigheden vanaf groep 1; 

 Goede aansluiting bij het voortgezet onderwijs. 

 

 

 

 
 

 



 

     

 

 

Onze school is altijd volop in beweging. Wij werken volgens het concept “Adaptief 

onderwijzen en Coöperatief leren”.  

Bij adaptief onderwijzen gaan wij uit van de verschillen tussen kinderen en stem-

men het onderwijs af op de behoefte van de leerlingen. Het zelfvertrouwen en de 

eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen worden zoveel mogelijk gestimuleerd. 

Dit vereist een pedagogisch klimaat dat de kinderen het gevoel geeft van: 

 competentie     geloof en plezier in eigen kunnen; 

 relatie    gevoel dat mensen je waarderen en met je willen     

                                    omgaan; 

 onafhankelijkheid  gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat an- 

    deren je daarbij moeten helpen. 

 

Coöperatief leren stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van de leer-

lingen. Er is veel variatie in werkvormen. De leerlingen leren veel van en met elkaar. 

Coöperatief leren bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan 

een verbeterde sfeer in de groep.  

Coöperatief leren gaat uit van vijf basisprincipes: 

1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid. De opdracht kan alleen succesvol uitge-

voerd worden als elk kind in het groepje zijn bijdrage levert. De opdrachten zorgen 

ervoor dat elke leerling actief deelneemt aan de taak. Ook de bijdrage van de zwakke 

leerlingen is waardevol, wat een positieve invloed heeft op hun zelfbeeld. 

2. Individuele verantwoordelijkheid. Elk kind is verantwoordelijk voor zijn eigen bij-

drage aan het geheel van de opdracht. De leerkracht kan terugzien wat elke leerling 

gedaan heeft, door bijvoorbeeld met verschillende kleuren pennen te werken. 

3. Directe interactie. De kinderen wisselen hun ideeën, kennis en meningen samen 

uit. Goede interactie is belangrijk voor het leerproces en de uitkomst van de op-

dracht. 

4. Samenwerkingsvaardigheden. De leerkracht kiest per les een vaardigheid uit en 

besteedt hier vooraf bewust aandacht aan. Bij de evaluatie komt hij erop terug. 

5. Evaluatie van het groepsproces. De groepsleden bespreken eerst met elkaar hoe 

de samenwerking ging. Daarna wordt er klassikaal geëvalueerd. 

 

2) Leerlingen 
 

Leerlingenaantallen per peildatum 1 oktober 2017 

 

 

 

 



 

     

 

 

* weging geen   : 83,12 % (op 1-10-2016 was dit 63 lln. = 78,75 %)  

* weging 0.30   : 9,09 %   (op 1-10-2016 was dit 12 lln. = 15,00 %) 

* weging 1.20   : 7,79 %   (op 1-10-2016 was dit 05 lln. = 6,25 %) 

* totaal gewogen leerlingen  : 16,88 % (op 1-10-2016 was dit 17 lln. = 21,25 %)  

* onderbouw (4 t/m 7 jarigen) : 46,75% (op 1-10-2016 was dit 35 lln. = 43,75 %)  

* bovenbouw (8 jaar en ouder) : 53,25% (op 1-10-2016 was dit 45 lln. = 56,25 %) 

* totaal    : 77 lln.                 (op 1-10-2016 was dit 80lln) 

 

 

Verdeling aantallen naar gewicht 

 
17 % van de leerlingen bij ons op school heeft een gewicht. 

    



 

     

Verdeling aantallen naar leeftijd 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

     

 

3) Prognose leerlingaantallen 
 

Prognose leerlingaantallen t/m 2021

 

Volgens bovenstaande prognose van DUO blijft ons leerlingenaantal stabiel. Hierbij is 
echter geen rekening gehouden met de nieuwbouw bij ons in de buurt. Mogelijk valt 

het werkelijke leerlingaantal hierdoor hoger uit. 
 
 

 

Ontwikkeling leerlingaantal vanaf 2013 

jaar Leerlingenaantal op 1 oktober 

2013 84 

2014 78 

2015 76 

2016 80 

2017 77 

 

 

4) Stroomgegevens 

 

Aantal leerlingen op 1 augustus 2016  : 76 

Aantal leerlingen op 31 juli 2017   : 86 

Verschil      : 10 

Instroom 4 jaar     : 08 

Instroom > 4 jaar     : 02  

Uitstroom wegens verhuizing   : 00 (per 1 aug. 2018. 3 lln.) 

Uitstroom wegens andere schoolkeuze  : 00  

Uitstroom wegens plaatsing speciaal onderwijs : 00 

 



 

     

Uitstroom voortgezet onderwijs 

 
 

 
 
Aantal leerlingen per schooltype 

 

VSO      : 0 

PO/LWOO     : 0 

praktijkonderwijs    : 0 

VMBO BBL     : 0 

VMBO BBL/KBL    : 0 

VMBO BBL/KBL LWOO   : 1 

VMBO KBL     : 0 

VMBO theoretische leerweg   : 3 

VMBO TL/HAVO    : 0 

HAVO      : 2 

HAVO/VWO     : 2 

VWO      : 2 

VWO TTO     : 2 

 

Keuze instellingen voortgezet onderwijs 

Revius Doorn        : 4 

Revius Wijk    : 7 
Schoonoord Doorn   : 1 
 

Score eindtoets groep 8 afgelopen 5 jaar  

CITO 



 

     

Schooljaar 2013/2014 14 leerlingen: 531,5 (op ondergrens) 

Schooljaar 2014/2015 11 leerlingen: 532,4  

 

IEP 

Schooljaar 2015/2016 07 leerlingen: 76,1 (onder ondergrens)* 

Schooljaar 2016/2017 15 leerlingen: 80,0 (na aanpassing norm 82,7, boven gemiddelde) 

Schooljaar 2017/2018 12 leerlingen: 86,8 

 

*(De eindtoets-score van 2015/2016 is onder de norm. De groep bevat slechts 7 leerlingen. 

Halen we de laagste score er uit dan scoren we 78,5 en boven de ondergrens). 

 

In 2015/2016 en 2016/2017 was ons leerling-gewicht gelijk, nl. 21%; dit schooljaar is dat 

17% 

 

Normen van inspectie 

Ondergrens bij 17% gewogen leerlingen is dan: 77,4 

Landelijk gemiddelde (zonder weging): 81 

 

De laatste twee schooljaren hebben we ver boven het landelijk gemiddelde gescoord. 

 

(Update juli 2018:één leerling blijft bij ons op school. In verband met langdurige ziekte is zij 

nog niet klaar voor het voortgezet onderwijs) 

 
5) Inspectiebezoek 

Blijvende onderwijskwaliteit 

De Inspectie van het Onderwijs vraagt elk jaar alle basisscholen zich te verantwoorden over 

hun onderwijsresultaten. Controle vindt plaats via het bestuur. 

Onze school valt onder het basistoezicht; dit betekent dat de school geen risico's voor de 

kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en regelgeving wordt nagekomen. 

 

Het inspectiebezoek van 2014 was gericht op de volgende punten;  
De opbrengsten/ resultaten  

De leerinhouden/ methoden  

Het schoolklimaat/ veiligheid  

De zorg en begeleiding  

De kwaliteitszorg (de zorg om kwaliteit te leveren en te behouden).  

 

De conclusie aan het eind van deze dag klonk als volgt: De Piet de Springerschool is een vei-

lige school met een betrokken en bekwaam team, waarbij aandacht is voor alle kinderen 

(zowel de gemiddelde leerling, de zorgleerling, maar ook de leerling die meer aankan). De 

school levert goede resultaten en heeft een goede structuur opgezet om deze kwaliteit te 

behouden. En dat alles in een prachtig, nieuw gebouw.  

 

Ook kregen wij als school een rapport. Voor alle onderdelen kun je een score van 1 t/m 4 

behalen. 1 en 4 worden niet vaak gegeven (1 betekent zeer onvoldoende en 4 goed/ een 

voorbeeld voor andere scholen), 2 is onvoldoende, 3 voldoende.  

We zijn er zeer trots op dat we een rapport hebben behaald met een groot aantal 3-scores 

(voldoendes), maar ook relatief veel 4-scores (goed/ een voorbeeld voor andere scholen). 

Deze 4-en scoorden we onder andere op de zorg, de tussenopbrengsten en de kwaliteits-

zorg. 

6) Kwaliteitszorg 
 

Onderwijskundige beleidsontwikkelingen: 

 Zie (evaluatie) onderwijskundig jaarplan 



 

     

 

Ouder-/ leerlingtevredenheidspeiling: 

In mei 2018 heeft er een ouder- en leerling-tevredenheidspeiling plaatsgevonden.  Het ge-

middelde cijfer dat ouders ons gaven was een 8,3 (landelijk is dit een 7,6). Het gemiddeld 

cijfer dat de kinderen ons gaven was 9,23 (landelijk is dit een 8,07).

 

7) personeelsbeleid 
Alle leerkrachten hebben een beoordelingsgesprek gehad. In alle groepen hebben klassenob-

servaties plaatsgevonden. Een nieuwe leerkracht is volgens het “beleidsplan startende leer-

kracht” begeleid door een collega. Er is in mei 2018 een tevredenheidspeiling onder de leer-

krachten gehouden van ‘Scholen met succes’ (stichting breed). 100% van de leerkrachten gaf 

aan dat ze overwegend met plezier naar school gaan. Gemiddelde cijfer was 8,75 (landelijk is 

dit 7,63). De gelden m.b.t. de werkdrukvermindering worden komend schooljaar ingezet t.b.v. 

een onderwijs-assistent. 

 

8) Evaluatie schoolplan 2017/2018 
 

Leerstofaanbod 
 
Doelstelling 1: De aanvankelijk leesmethode van “Veilig Leren Lezen (KIM)” is inge-

voerd in groep 3. 

De methode is ingevoerd; leerkrachten zijn positief (resultaten zijn naar verwachting). 

 

Doelstelling 2: De methode “Staal” voor taal/spelling is geïmplementeerd. Taal in 

groep 4 t/m 8, spelling in groep 4 t/m 6.  

“Staal is ingevoerd; leidt tot grotere betrokkenheid. Resultaten op spelling zijn veelbelovend. 

 

Doelstelling 3: Verdere oriëntatie op 21st century skills + focus wereldoriëntatie op 

onderzoekend leren (opzetten leerlijn programmeren). 

 we hebben een workshop onderzoekend leren gehad van het Wetenschapsknooppunt 

(m.n. gericht op het stellen van goede onderzoeksvragen). In alle klassen is geobser-

veerd. Leerkrachten (gaan) werken met de vragenmuur.  

 Er is een complete leerlijn Programmeren. 

 Techniektalent maakt een koppeling tussen de techniektorens en onze nieuwe methode 

voor natuur en techniek. 

 

Introductie en begeleiding 

 
Doelstelling 4: Uitvoeren van het plan “coaching nieuwe leerkrachten”.  
De nieuwe leerkracht is het gehele schooljaar begeleid door een ervaren collega. 

 
Intervisie 

 
Doelstelling 5: Er is sprake van collegiale consultatie. 
De leerkrachten hebben dit schooljaar twee keer bij elkaar in de klas gekeken en van elkaar 

geleerd. 

 

Schoolklimaat 

 
Doelstelling 6: Verdieping van “ZIEN”; van signaleren naar handelen komen. 
We hebben meer inzicht gekregen in hoe observaties vanuit ZIEN om te zetten in handelen 

(scholing Driestar). De resultaten van ZIEN en het handelen ernaar zijn tweemaal in het team 

besproken. Dit wordt als prettig ervaren. 

 



 

     

Kwaliteitszorg 
 
Doelstelling 7: (Stichting) Het gebruik maken van eenduidige instrumenten 

zodat kwaliteit op klassen,- schoolniveau integraal goed bewaakt en onder-
ling uitgewisseld kan worden (invoering Integraal/Parnassys).  

Het vullen van de cockpit. 
 Alle groeps- en handelingsplannen zijn opgesteld volgens de wijze van Parnassys (al-

leen zo dat de privacy wel gewaarborgd is). 

 Leerkrachten weten waar ze hun POP kunnen opstellen en bijwerken. 

 De cockpit is voor zover mogelijk ingevuld; ouders, leerkrachten en kinderen hebben 

namelijk een tevredenheidsonderzoek ingevuld via ‘Scholen met succes’.  

 

Communicatie naar ouders: 
Doelstelling 8: we introduceren onze “Piet de Springerapp” (stichting breed) 

Doelstelling 9: we introduceren een nieuwe website die gekoppeld kan wor-
den aan bovenstaande app. 
Zowel de schoolapp als de nieuwe website zijn gelanceerd. 
 
Schoolplein 

 
Doelstelling 10: we creëren meer speelmogelijkheden voor de kinderen op 
het schoolplein. 
Kinderen hebben meegedacht over een natuurlijker speelplein (wedstrijd Bouw, beleef, ge-

niet); hiermee hebben ze €15000,-; dit plan wordt op het moment verder uitgewerkt. 

We krijgen meer ruimte na realisatie nieuwbouw “Binnenhof”. 

 

 
 

Gevolgde conferenties/ Cursussen: 
 
 Wat? 

1 Verdiepingscursus ZIEN via Driestar (team) 

2 Onderzoekend leren via Wetenschapsknooppunt (team) 

3 Opbrengstgericht werken in Parnassys via Driestar (Chris) 

4 EVC Vigor (Jeanette) 

5 Basiscursus gedragsspecialist CED groep (Chantal) 

6 BHV (Chris + Chantal) 

7 Overgang groep 2 naar groep 3 (Suzan) 

8 Bewust lesgeven met breinsleutels (Ella) 
9 Conferentie: Kagan Experience -  
10 Handelingsgericht werken (Noëlle Pameijer) (team) 

11 Conferentie Dyade: Leraren maken het verschil (Chris en Jacqueline) 

12 IPON beurs (ICT) (Jeanette en Chris) 

13 Breinvriendelijke structuren in de praktijk (Ella) 

9) Analyse Cito-uitslagen 
 

Score A (4-5) 

Score B (3-4) 
Score C (2-3) 
Score D (1-2) 

Score E (0-1) 



 

     

 

 

Analyse Cito-toetsen midden 

 
 

 
Er heeft een analyse plaatsgevonden op leerling-, groeps,- en schoolniveau. Daarbij is ook 

gekeken naar de leergroei die is gemaakt (zie analyse opbrengsten CITO 2017-2018). Over 



 

     

het algemeen scoren we bovengemiddeld op de CITO-toetsen (onze ‘school’norm kan om-

hoog gesteld worden). Waar dit niet het geval is, wordt actie ondernomen (dit wordt om-

schreven in het groepsplan van de betreffende groep). 

Analyse eindtoets (IEP) 

 

jaar Aantal leer-
lingen 

score Landelijk ge-
middelde zon-
der correctie 

Onder-
grens be-
horend bij 
weging 
 

2016 (IEP) 7 v/d 7 21% 76,1  
(ondergrens 76,8) 

80  78,5 (21%) 

2017 (IEP) 15 v/d 15 21% 80,0 
(ondergrens 76,8) 

78,3 76,8 (21%) 

2018 (IEP) 12 v/d 12 17% 86,8 81 77,4 (17%) 

 
De kinderen van groep 8 hebben dit schooljaar wederom een mooie score behaald, boven 

het landelijk gemiddelde. Een score die door ons voorspeld was; die past bij de groep. 

Slechts één leerling scoort onder het niveau van het schooladvies. 

Voor taalverzorging en lezen behalen alle kinderen niveau 1F (dit is een mooie prestatie aan-

gezien de groep twee dyslecten bevat.) 

Bij het rekenen behaalt één leerling het 1F niveau niet; deze leerling heeft al sinds groep 3 

ondersteuning; de ondersteuning blijft tot eind groep 8. De leerling gaat naar VMBO kader. 

We blijven volgend schooljaar werken volgens ons plan: ”Werken naar de eindtoets”. Het 

geven van huiswerk op niveau wordt hierin opgenomen. 

Volgend schooljaar verwachten wij een lagere, maar toch gemiddelde score te halen. Hierbij 

baseren wij ons op de tussenresultaten van groep 7 op de CITO midden 7 toetsen. 

Een paar kinderen zal extra ondersteund worden gedurende het schooljaar om te zorgen dat 

de basis wat steviger wordt. Dit zal gedaan worden door één van de eigen leerkrachten. 
 

Scores op de verschillende onderdelen: 1F is einddoel (meeste leerlingen) basisonderwijs; je 

beheerst taal en rekenen voldoende; 2F is niveau dat nodig is om je in de wereld te kunnen 

redden (mbo 1,2,3, VMBO). 1S heeft betrekking op meer wiskundige opgaven (in de IEP) 

Taalverzorging  <1F  1F  
  
2F  

   

 

landelijk  1%  99%  58%  
 

OBS Piet de Springer  0%  100%  
  
64%  

   

 

     

Lezen  < 1F  1F  2F  
 

landelijk  1%  99%  76%  
 

OBS Piet de Springer  0%  100%  
82%  

   

 

     

Rekenen  <1F  1F  
2F  

1S  



 

     

  

landelijk  9%  91%  46%  30%  

OBS Piet de Springer 9% 91% 64% 45% 

 

10) Zorgverbreding 

Zorg voor kinderen op alle niveaus 

Zowel binnen als buiten de groep is extra zorg gegeven aan leerlingen die dit nodig hadden. 

Voor elke groep zijn groepsplannen (volgens werkwijze ParnasSys) geschreven. Zo nodig zijn 

er handelingsplannen, leerlijnen en OPP’s geschreven voor de leerlingen die binnen of buiten 

de groep extra zijn begeleid.  

Chris Uit den Bogaard is dit schooljaar gestart als intern begeleider. 

 

Onze school neemt deel aan het Samenwerkingsverband “ZOUT” (Zuid Oost Utrecht).  

Het afgelopen jaar hebben wij 2 kinderen aangemeld bij het SOT. Voor vier leerlingen kregen 

wij een arrangement bekostigd vanuit gelden van het samenwerkingsverband. Er zijn geen 

leerlingen verwezen naar het Speciaal Onderwijs. 

 

11) Activiteiten gedurende het schooljaar 
 

Kinderpostzegels 

Groep 7/8 heeft ook dit jaar weer deelgenomen aan de kinderpostzegelactie. Dankzij de inzet 

van onze leerlingen is er weer een groot aantal zegels en kaarten verkocht. Zoveel dat we het 

certificaat ‘Superschool’ ontvingen. 

Kinderboekenweek 

Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar ‘Gruwelijk eng’. Kinderen en leerkrachten 

liepen als opening een ‘monsterlijke’ modeshow.  

Voorleeswedstrijd 

De vrijdag voor de herfstvakantie werd de Kinderboekenweek afgesloten met de jaarlijkse 

finale van de voorleeswedstrijd. Dat is toch altijd weer een spannende gebeurtenis. Toch la-

zen alle kinderen heerlijk ontspannen voor op het podium.  
De deelnemers waren:  

 

Nikki 

Dustin 

 

  

 

Grote winnaar was Johanna uit groep 8. Zij heeft onze school vertegenwoordigd bij de regi-

onale en de provinciale voorleeswedstrijd. Zij behoorde bij de beste voorlezers van de pro-

vincie Utrecht. 

 

Tijdens de finale zijn ook de Gouden Griffel en het Gouden Penseel uitgereikt.   
Winnares van de Gouden Griffel is geworden Jamina uit groep 5. Winnaar van het Gouden 

Penseel is Johanna uit groep 8. Het verhaal van Jamina en de tekening van Johanna sieren 

een jaar lang de school.  

  
Sinterklaas 

Ook dit jaar heeft Sinterklaas onze school weer bezocht. Hij werd dit jaar muzikaal inge-

haald. Zoals ieder jaar was het weer een groot feest voor alle kinderen.  



 

     

De onderbouw heeft genoten van de jaarlijkse Pietenochtend.  

Kerst 

In de weken voor Kerst werden er allerlei extra leuke activiteiten gedaan. Zo werd er bij-

voorbeeld een Kerst knutsel-circuit gehouden.  

Op de avond van de kerstviering kwamen de kinderen in hun mooiste glitterjurken, nette 

overhemden of gewoon die heerlijke foute kersttrui naar school om gezellig met elkaar in de 

klas te dineren.   

Ook dit jaar werd de avond afgesloten met een Kerst- concert. Ouders en bewoners van MFA 

Oranjepoort verzamelden zich onder het genot van een hapje en drankje op de omliggende 

balkons rond de prachtig verlichte patio.  

Voorleesontbijt groep 1/2 en 3/4 

24 januari was het Nationale Voorleesontbijt. Daarom was er bij ons op school een speciale 

gast uitgenodigd om te komen voorlezen. Marit Mulder, gids van dierenpark Amersfoort. Aan 

de onderbouw werd door haar het boek ‘Ssst! De tijger slaapt!’voorgelezen. Spannend!  

Project: “Olympische Winterspelen”  

In alle groepen hebben we gewerkt aan ons jaarlijkse project. Dit jaar hebben we gekozen 

voor sport. De ‘Olympische winterspelen’ zijn geopend door Juf Jeanette d.m.v. het aanste-

ken van het Olympisch vuur.  

Tijdens het project werkte iedere groep drie weken lang aan een eigen tentoonstelling. In 

groep 1/2 werden bijv. ijsbanen gemaakt in de bouwhoek, compleet met erepodium. Als 

kers op de taart zijn alle kinderen en leerkrachten gaan schaatsen op de Vechtsebanen in 

Utrecht. 

Schoolreis 

De groepen 1 t/m 6 zijn op schoolreis geweest naar 'Dinoland' in Zwolle. Er waren allerlei 

activiteiten, zoals het opgraven van een skelet, goud zoeken, kleien, een klimmuur beklim-

men en een hoogteparcours lopen op 8 meter hoogte. De dag vloog om. Het was weer een 

geslaagd schoolreisje!  

Schoolkamp 

Groep 7/8 vertrok met prachtig weer op de fiets richting de YMCA in Leusden. Ze werden 

uitgezwaaid door de ouders en alle kinderen van de school. Tijdens het kamp hebben ze 

leuke dingen gedaan: boogschieten, midgetgolfen, winkelen, levend master mind, laser ga-
men en barbecueën.  

Avondvierdaagse 

Bij de 67e avondvierdaagse in Doorn hebben ook dit jaar weer alle deelnemers van onze school 

de eindstreep gehaald!  

 

Eindfeest 

Het eindfeest had dit schooljaar een andere opzet. Alle verjaardagen van de juffen en de 

meester werden gevierd. Op die dag werd ook afscheid genomen van juf Juke. Na 22 jaar 

Piet de Springer gaat ze met pensioen. 

Eindmusical 

Woensdag 11 juli vond de eindmusical “Wie heeft de rol!” van groep 8 plaats in het dorps-

huis.  



 

     

De avond was zeer geslaagd; de kinderen zongen hun solo’s vol overgave. We hopen dat de 

twaalf kinderen van groep 8 terugkijken op 8 fantastische jaren OBS Piet de Springer. 

Afsluiting schooljaar 

De ouderraad verraste alle kinderen dit jaar weer op de laatste schooldag. Alle kinderen kre-

gen van de Activiteiten Commissie een ijsje aangeboden. Op deze wijze werd het schooljaar 

op een gezellige manier afgesloten. Iedereen had de mogelijkheid om elkaar een fijne vakantie 

te wensen of om gewoon een praatje te maken. 

Bijzondere activiteiten 

 Groep 7/8 bouwt 3D printer 

 Groep 7/8 wint €15000,- met prijsvraag ‘Bouw, beleef, geniet’ 

 Succesvolle ‘Tussen de schuifdeuren’ 

 Gezellige Koningsspelen 

 Meisjes groep 7/8 winnaar schoolvoetbaltoernooi 

 De onderbouw naar de lammetjes 

 Deelname bovenbouw aan ‘Voel jij je lekker tour’ 

 Leerzame verkeerslessen ANWB Streetwise 

 Groep 7/8 op bedrijvenbezoek 3D printer in Ede (Oceanz) 



 

     

 

 

 

 

 Ter goedkeuring aangeboden aan: 

 

 

 

 

 Namens het team; 

 

 

 

 

     Directie : …………………………………………… 

 

 

 

 

 

     Teamlid : …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 Namens de MR; 

 

 

 

 

 

     Ouder  : …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 Ter inzage aangeboden aan: 

 

  Het schoolbestuur 

    

   & 

 

  De onderwijsinspectie 

 


