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MAANDAG 1 OKTOBER 2018  

 
Nieuwe leerling in groep 1/2 

Afgelopen donderdag is Raul Tehmezli 4 jaar oud geworden. Hij mag nu net als 
grote zus Zehra naar de basisschool. Hij is dol op de puzzel met vissen. Raul, veel 

plezier en succes op de Piet de Springerschool! 
   

Mariënhoeveloop Groep 7/8 
Afgelopen vrijdag heeft groep 7/8 meegedaan aan de Mariënhoeveloop in Wijk bij 

Duurstede. Voor de derde keer werd deze door Tobias Wijnmalen van de stichting 
Wijksport georganiseerd. 

De kinderen uit  groep 7 en 8 liepen met drie rondjes ruim 2 km. Er deden t.o.v. 
voorgaande jaren ongeveer 100 leerlingen meer mee. Veel begeleiders, EHBO-ers 

en enthousiaste vaders/moeders/begeleiders en droog weer, maakten het een leuk 

en gezond evenement. 

 
 
Voorafgaand aan het evenement werden er loop-clinics georganiseerd om de kin-

deren goed voor te bereiden. En dat heeft, gezien de finishtijden, goed gewerkt. Op 
startnummerexpress.nl zijn alle uitslagen te vinden.  

 
Hieronder een kort verslag: 

Wij hadden vrijdag de Mariënhoeveloop bij CDW. We moesten 3 rondjes lopen om de voetbalvelden en 

dat was best wel zwaar. Groep 7 mocht als eerst en daarna mocht groep 8. Iedereen heeft heel goed gelo-

pen en we deden ook allemaal de warming up. Het was heel erg leuk en grappig, vooral het springen tij-

dens de warming up. We kregen aan het eind allemaal water en een appel. Jayden was de snelste van onze 

klas.   

Groeten Caitlin Hoogland groep7 

https://www.startnummerexpress.nl/pagina/97/uitslagen-en-evenementen
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Kinderboekenweek 

Woensdag start de Kinderboekenweek met als Thema: Kom erbij! 

Wij als school doen hier natuurlijk ook aan mee. Nadat woensdag eerst de opening 
op school geweest is, vertrekt groep 5/6 om 10 uur naar het gemeentehuis om 

daar om half 11 met alle kinderen van groep 6 uit Wijk bij Duurstede de opening te 
vieren. 

 
De komende weken wordt er in de groepen uitgebreid aan het thema gewerkt. De 

kinderen hebben weer de mogelijkheid om in de groepen mee te doen aan de voor-
rondes voor de voorleeswedstrijd. Gewoon hardop voorlezen voor een groep is al 

een hele belevenis en ervaring. Of je nu wint of verliest meedoen is een hele goede 
ervaring dus: ALLEMAAL MEEDOEN! 

Verder worden ook dit jaar weer het gouden penseel (mooiste tekening) en de gou-

den Griffel (mooiste verhaal) uitgedeeld. Alle kinderen doen hier natuurlijk erg hun 
best op want hoe mooi is het als jouw verhaal of tekening het hele jaar in de klas-

sen mag hangen. 
Het belooft weer een inspirerende Kinderboekenweek te worden. We hebben er zin 

in! 
 

 


