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Met ingang van deze week ontvangt u het Springernieuws eens per twee weken. De 
kalender van november ontvangt u deze week in uw mailbox. Incidenteel nieuws 
wordt gedeeld via de app. Mocht u deze nog niet gedownload hebben, vraag dan 
naar de informatiebrief. De voortgangsgesprekken worden ingepland met de app; 
hiervoor heeft u een persoonlijke inlog nodig. 

Nieuwe leerlingen 

Sinds vandaag hebben we twee nieuwe leerlingen erbij. Het zijn Stan en Lea van 
Santen. Stan zit in groep 4 en Lea in groep 2. Zij wonen sinds kort in Langbroek. 
We hopen dat ze snel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken en wensen hen 
heel veel plezier bij ons op school. 

Kinderboekenweek 

Vrijdag 19 oktober werd de 
Kinderboekenweek officieel 
afgesloten met onze jaarlijkse 
voorleeswedstrijd.  
 
Fantastisch dat er al zoveel 
deelnemers waren tijdens de 
voorrondes in de klassen! 
 
Toch wel erg spannend; 
voorlezen voor de hele school en 
een jury, een grappig en 
spannend stukje uitkiezen, mooi 
op toon lezen, het juiste tempo 

aanhouden en dan ook nog je publiek aankijken. Maar het is alle zes de voorlezers 
gelukt. Zij, maar natuurlijk ook alle andere kinderen in de klas, hebben het 
fantastisch gedaan! De nieuwe Voorleeskampioen is Senna uit groep 5. 

Tot slot werden de Gouden Griffel en het Gouden Penseel uitgereikt. Wat een 
prachtige tekeningen en leuke verhalen zijn er gemaakt! De Gouden Griffel is 
gewonnen door Duncan uit groep 8 en het Gouden Penseel is gewonnen door Féline 
uit groep 3. De tekening en het verhaal van de winnaars kunnen de rest van het 
jaar bewonderd worden in de hal. 

Springernieuws 



Luizencontrole 

Vandaag zijn alle kinderen (net als na elke vakantie) weer gecontroleerd op 
hoofdluis. Er is gelukkig niets gevonden. Blijft u ook zelf regelmatig controleren. 
Mocht u hoofdluis/ neten ontdekken, meld dit dan bij de leerkracht van uw kind. 

Luizenouders bedankt! 

Nieuwe computer-omgeving 

Voor de vakantie was het even wennen voor de leerkrachten en kinderen. We zijn 
overgestapt naar een nieuwe computer-omgeving. We leren en werken online met 
COOL (Cloudwise Online Onderwijs Leerplatform). We beschikken nu over één 
platform waar leerlingen hun werk kunnen vinden en makkelijk naar apps met 
educatief materiaal kunnen doorklikken. Toegang tot de hele leeromgeving, met 
maar één inlog.  

Elk kind van groep 3 t/m 8 beschikt binnenkort over een eigen chromebook op 
school (groep 1/2 beschikt over 5 chromebooks die in te zetten zijn bij een 
activiteit). Ze krijgen een overzicht van hun digitale opdrachten, leveren dit online 
in en krijgen meteen een reactie van de leerkracht. (en kunnen ook digitaal een 
reactie van de leerkracht krijgen) Er kan ook vanuit huis worden doorgewerkt aan 
sommige opdrachten. Via cool.cloudwise.nl kunnen de kinderen ook thuis inloggen.  

Alle kinderen hebben een google-account dat alleen nodig is voor onze 
leeromgeving. Kinderen kunnen met hun leerkrachten mailen, maar niet buiten 
onze school-omgeving. 

Het werk kan op maat aangeboden worden aan de kinderen, de leerkracht kan snel 
reageren en heeft via zijn/haar computer zicht op wat het kind doet (al werkt het 
aan de andere kant van de school). Als het tijd is voor een instructie dan kan de 
leerkracht alle schermen vergrendelen. Ook kan de leerkracht een link sturen naar 
alle chromebooks tegelijk en een speciale toets modus aanzetten.  

De kinderen zijn ook enthousiast; Duncan uit groep 8 schreef het volgende stukje: 

Door Duncan van den Berg:  

Sinds een paar dagen hebben alle groepen een nieuwe omgeving op de computer. We werken nu 

met google Cloudwise. Dat is een programma daar kan je alles op doen. Het is heel handig. De juf 

kan ook kijken wat we aan het doen zijn, ze kan ons scherm bevriezen en ze kan mailtjes naar ons 

sturen. Daarvoor heeft iedereen nu een eigen e-mail! We krijgen na de herfstvakantie een eigen 

chromebook, voor ieder kind. We zijn er allemaal heel blij mee!! Behalve de kinderen die graag 

youtube willen kijken want nu kan de juf het zien.  

 

 

 

2  

 



Bosbezoek groep 1 t/m 4 

Aanstaande woensdag (31 oktober) gaan de groepen 1,2,3 en 4 naar de Kaapse 
bossen. Er zijn voldoende ouders gevonden om te rijden/ een groepje te 
begeleiden. Hartstikke fijn! Deze ouders ontvangen tijdig nog aanvullende 
informatie. Wanneer u in het bezit bent van een stoelverhoger, wilt u deze dan 
morgen of woensdag mee naar school nemen? Het kan woensdag weleens echt 
herfstweer worden. Denkt u aan gepaste kleding? We starten de dag gewoon om 
half 9 in de eigen groep en zijn om half 1 weer uit. Er wordt deze dag voor een 
tussendoortje gezorgd. 
 

Kunst Centraal groep 5/6 

Morgen gaat groep 5/6 naar de voorstelling 
“Nachtreis”  uit het Kunstmenu. “ Nachtreis”  is het 
eigen vluchtverhaal van Sahand. Hij was nog maar 
drie jaar oud toen hij, tijdens de Iran-Irak oorlog, 
door de bergen moest vluchten. Hij heeft deze 
avonturen bewerkt voor kinderen. De eigen verhalen heeft hij vermengd met de 
volksverhalen die zijn vader aan hem vertelde; het enige dat hij uit Iran mee heeft 
kunnen nemen. 
We zijn heel benieuwd naar de voorstelling en laten u volgende week weten hoe het 
was. 
 

Inloopspreekuur Loket Wijk 

Aanstaande donderdag 1 november kunt u weer met al uw vragen terecht bij 
Marina Boekhout van loket Wijk.  
 
Vragen als: mijn kind kan niet goed inslapen, wil geen groente eten, heeft weinig 
zelfvertrouwen, vraagt veel aandacht, is nog niet zindelijk of: hoe zit het met 
vaccinaties, afspraken bij de GGD, groeit mijn kind wel goed, ik heb het idee dat 
mijn kind niet goed hoort…..  Kortom eigenlijk met alle vragen rondom opvoeden 
en opgroeien bent u welkom! Wellicht kunnen u dan samen met haar tot een 
oplossing komen!  Marina is ook bereikbaar via email: mboekhout@ggdru.nl . 
 

Schoenmaatjes 

Beste ouders/verzorgers, 
 
In het vorige Springernieuws 
hebben we u al geïnformeerd over 
het goede doel ‘Schoenmaatjes ’ 
waarvoor onze school zich dit jaar 
gaat inzetten. 
 
Binnenkort gaan we met alle 
kinderen de schoenendozen op 
school versieren. Uw kind neemt 
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daarna de versierde doos weer mee om hem thuis samen met u te vullen met 
(school)spulletjes die hard nodig zijn voor de kinderen in Ghana,  Irak en Sri Lanka. 
Heeft u meerdere kinderen op school dan kunt u er ook voor kiezen om één doos te 
vullen per gezin. 
U ontvangt hier een folder over. 
De mooi versierde doos met de spullen wordt dan weer mee naar school genomen 
en tot het moment van wegbrengen in de hal tentoongesteld. 
 
 
Schoenendoos meenemen tot: 6 november (dan gaan we op school 

versieren) 

Versierde schoenendoos uiterlijk terug op school: 19 november 

 

Daarnaast zijn we op zoek naar 2 ouders die de schoenendozen naar het 
inzamelpunt in Amersfoort wil brengen op 21, 22  of 23 november tussen 12.00 en 
16.00 uur. 
Opgeven graag bij onderstaande leerkrachten. 
 

Alvast bedankt voor uw hulp en we hopen op veel mooi versierde en goed gevulde 
schoenendozen! 
 
Jacqueline en Lida 
 
Fietsenkeuring 

Dinsdag 6 november komen de medewerkers 
van Veilig Verkeer Nederland bij ons op school 
om de fietsen te keuren van de kinderen van 
groep 3 t/m 8. Laten we weer zorgen voor een 
hoge opkomst; kom allemaal op de fiets die dag! 
Hiernaast vindt u de keuringseisen. 
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https://www.edukans.nl/ghana/
https://www.edukans.nl/irak/
https://www.edukans.nl/sri-lanka/

