
                                                                                                 Regel van de maand: Wij horen bij elkaar 

 

HET SPRINGERNIEUWS BEVAT INFORMATIE OVER SCHOOLSE EN ANDERE ZAKEN. JAARGANG  24, NUMMER 3 

HET SPRINGERNIEUWS IS EEN UITGAVE VAN DE  O.B.S. PIET DE SPRINGER PRINSENPLEIN 1   3947 PG LANGBROEK 

Springernieuws 

1 

 

MAANDAG 10 SEPTEMBER 2018  

 

Juf Suzan 30 
Juf Suzan was gisteren jarig; zij is 30 jaar oud geworden. Dat laatste is wel een 

dingetje, maar wat werd zij vanochtend verrast door groep 7/8. De klas was ver-
sierd en de kinderen hadden allerlei leuke cadeautjes voor haar gekocht. Groep 

7/8, namens juf Suzan bedankt! 

  
 

Startgesprekken 
Vorige week hebben wij startgesprekken gevoerd met een groot deel van de ouders 

en kinderen. Wij vonden het fijn om bijna alle ouders even gesproken te hebben. 
Vanuit de kinderen werden wensen en doelen prima verwoord. Zo kunnen we nog 

meer rekening houden met dat wat het kind voor ogen heeft, maar ook met belem-

meringen die het in het leren ervaart.  
 

In de bovenbouw kunnen we zo in een vroeg stadium checken wat de verwachtin-
gen zijn m.b.t. de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.  

 
De gemaakte afspraken hebben wij genoteerd en voeren wij waar mogelijk uit. Dit 

wordt teruggekoppeld in een volgend gesprek. 
 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. 
 

Meester Chris 
Gelukkig gaat het beter met meester Chris. Vanaf vandaag zal meester Chris steeds 

meer aanwezig zijn op school. Hij zal vanaf morgen samen met juf Mandy de groep 
gaan draaien. 
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Informatieavond 
De informatieavond voor alle groepen vindt plaats op 18 september van 18:30 uur 

tot 19:30 uur. Dan zijn alle ouders met hun kinderen van harte welkom!  

Deze avond krijgt u ook informatie van de AC en MR. De bijbehorende stukken hier-
voor vindt u binnenkort op onze site www.obspietdespringer.nl onder het kopje “on-

derwijs-----jaarverslagen”. De uitnodiging voor deze avond ontvangt u via de mail. 

Voor de ouders van groep 8 is er dinsdag 25 september een informatieavond over de 

verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Ook de ouders van groep 7 zijn hierbij van 

harte welkom.  

 

Vreedzame school 
Deze week starten wij met blok 2 van de vreedzame school. Blok 2 behandelt het 

oplossen van een conflict. De eerste twee weken kregen de kinderen dagelijks een 

les; vanaf nu één keer per week. We merken dat het echt leeft bij de kinderen; dat 
is fijn! Via uw kind ontvangt u deze week de nieuwsbrief m.b.t. blok 2 op papier. De 

kinderen van groep 1 t/m 6 krijgen bij deze nieuwsbrief hun kletskaart mee naar 
huis. 

We zouden het erg prettig vinden als u deze goed doorleest en dit met hen be-
spreekt. 

 
Schoolfotograaf  

Dinsdag 18 september ko-
men twee fotografen van 

Rainbow7 schoolfoto’s ma-
ken. Alle kinderen worden 

individueel en met hun 
broertjes/zusjes die op 

school zitten gefotogra-

feerd.  

Wanneer uw jongste kind 
nog niet op school zit en u 

wilt wel graag een gezins-
foto, dan kunt u zich daar-

voor vanaf woensdag inte-
kenen op de lijst bij de 

hoofdingang. 
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