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MAANDAG 27 AUGUSTUS 2018  

 

Vakantie 

Fijn om iedereen na de vakantie weer terug te zien. We hebben genoten van alle 
spannende vakantieverhalen. De kinderen zijn vanochtend ontvangen met een ver-

rassing. Er lag een rolletje pepermunt klaar voor een “frisse start van het nieuwe 
schooljaar’. We gaan er weer met ‘frisse zin’ tegenaan! 

 

 
 
Meester Chris 

Zoals u heeft kunnen lezen is meester Chris herstellende van een bacteriële infec-
tie. We hopen dat hij snel opknapt. Deze week is er inval geregeld via de invalpool 

van IPPON. 
 

Nieuwe leerlingen 

Vandaag is ook een aantal nieuwe leerlingen bij ons op school gestart. 
Pepijn, Aimée en Féline van Lier komen, als hun huis klaar is, in Langbroek wonen. 

Pepijn zit in groep 6; Aimée en Féline allebei in groep 3. 
Ilse Groenesteijn, Finn Noordam, Mirthe Smit en Yenthe van Woudenberg zijn nu 

vier jaar oud en mogen nu echt naar de basisschool. 
 

We wensen jullie allemaal heel veel plezier en succes op de Piet de Springer!  
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Rectificatie kalender 

De Koningsspelen vinden bij ons op school dit schooljaar niet op de officiële dag (12 
april) plaats, maar op donderdag 18 april. Dit is de donderdag voor de meivakantie 

en ligt wat meer in de buurt van Koningsdag.  
 

Luizencontrole 
Vandaag zijn alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Gelukkig is er niets aange-

troffen. Blijft u ook zelf regelmatig controleren. Mocht uw kind hoofdluis/neten heb-
ben, informeer dan de leerkracht. 

Luizenouders, bedankt! 
 

Startgesprekken 

Via uw kind ontvangt u woensdag het formulier voor de startgesprekken. U kunt 
dit, samen met uw kind, invullen en inleveren bij de leerkracht van uw kind. De 

startgesprekken vinden plaats in de week van 3 t/m 7 september. Een brief met 
uitleg wordt bijgevoegd. Voor groep 5/6 zullen deze gesprekken later plaatsvinden. 

Zodra meester Chris weer beter is hoort u meer.  
 

Plusgroep 
De plusgroep start deze week. Het betreft hierbij kinderen van groep 1 t/m 8. De 

kinderen van groep 1/2 verrichten de opdrachten onder begeleiding in de eigen 
groep. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen  instructie op de woensdag door juf 

Ella.  
 

Kalender 
De jaarplanning staat op onze site www.obspietdespringer.nl en is opgenomen in de 

app. De kalender van september ontvangt u in de loop van de week. 

 
Nieuwsbrief Vreedzaam  + 

Schoolgids 

Via uw kind ontvangt u de 

nieuwsbrief van ‘De Vreed-

zame school’ op papier en in 
uw mail ontvangt u de school-

gids van dit schooljaar. Hierin 
vindt u alle informatie over het 

reilen en zeilen van de school. 
U vindt de schoolgids ook op 

onze site. 

 

http://www.obspietdespringer.nl/

