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Schoenmaatjes 
Na het versieren van de schoenendozen op school werden de dozen ook massaal             
weer mee naar school genomen. 
Afgelopen woensdag heeft Ilse Zuurhout, de moeder van Evie en Finn maar liefst 
bijna 50 goed gevulde dozen naar het inleverpunt in Amersfoort gebracht. Hartelijk 
dank hiervoor. 
Vanaf het moment dat de schoenendozen zijn ingeleverd, leggen ze een lange weg 
af. Soms per vrachtwagen en soms per boot.  Dit jaar worden de dozen uitgedeeld 
in Ghana,  Irak en Sri Lanka. 
De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, 
vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen.  
Heeft u de barcode gescand dan zal u persoonlijk bericht ontvangen waar uw doos 
is afgeleverd.  

 
 
Nogmaals hartelijk dank voor jullie bijdrage! 
 
Voortgangsgesprekken 
Deze week vinden de voortgangsgesprekken plaats op uw verzoek en/of dat van de 
leerkracht.  

Springernieuws 

https://www.edukans.nl/ghana/
https://www.edukans.nl/irak/
https://www.edukans.nl/sri-lanka/


 
 
Sinterklaas 
Inmiddels is Sinterklaas alweer ruim een week in ’t land. Fijn dat de Sint en Pieten                
weer veilig zijn aangekomen! 
  
Vorige week is de school weer in Sinterklaas-stemming gebracht. Wat is het            
prachtig versierd! Dank aan alle ouders die hier voor hebben gezorgd. 
 

 
  
De lootjes in de groep 5/6 en 7/8 zijn afgelopen woensdag getrokken, zodat de              
kinderen de Sint een beetje kunnen helpen. Veel succes! We zijn benieuwd wat             
voor een gave surprises er dit jaar weer worden gemaakt. De kinderen kunnen hun              
surprise dinsdag 4 december tussen 15:00 en 17:00 uur naar school brengen.            
Graag zonder naam. Woensdag 5 december kunnen de ouders de surprises tussen            
8:15 uur en 8:25 uur komen bewonderen. 
  
Morgen, dinsdag 27 november, mogen alle kinderen hun schoen op school           
zetten. Denken jullie eraan om de schoen mee te geven? 
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Aanstaande woensdag 28 november vindt de Pietenochtend plaats. De kinderen          
uit groep 1 t/m 4 gaan in groepjes onder begeleiding van een ouder allemaal leuke               
spelletjes doen. Fijn dat er voor deze ochtend genoeg ouders gevonden zijn om te              
helpen! De kinderen mogen deze dag verkleed als Pietje of Sint naar school komen.              
Het belooft net als andere jaren weer een gezellige dag te worden! De ouders die               
zich als hulp hebben opgegeven voor deze ochtend, ontvangen nog een apart            
bericht. 
 
Woensdag 5 december welkomen we de Sint en Pieten op school. De kinderen             
zijn deze dag gewoon om 12:30 uur uit. Donderdag 6 december mogen zij een              
uurtje later op school komen (i.v.m. pakjesavond op woensdag). We starten de dag             
om 9:30 uur. 
 
Vroeg- en voorschoolse educatie 

 
Zoals u weet sluiten wij op school zoveel        
mogelijk aan bij verschillen tussen kinderen.      
Elk kind komt met andere vaardigheden/      
talenten bij ons op school.  
  
Wij hechten hierbij veel waarde aan het vroeg        
signaleren van taalproblemen, maar ook van      
een taalvoorsprong. Zo kunnen we daar in ons        
onderwijs zoveel mogelijk rekening mee     
houden.  
  

Graag sluiten we aan bij taalervaringen die het kind vóór groep 1 al heeft              
opgedaan.  
  
De Langbroekse scholen trekken hier samen in op. 
  
Wij zijn erg benieuwd in hoeverre kinderen op taalgebied een voorsprong hebben            
opgedaan door het bezoeken van een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal of een           
andere vorm van kinderopvang.  
  
Wij zouden daarnaast graag willen weten waarom u bepaalde keuzes heeft           
gemaakt, zoals bijvoorbeeld de reden om wel/niet gebruik te van maken van de             
peuterspeelzaal. 
De komende twee weken zullen juf Jacqueline en juf Lida aan de ouders van groep               
1 en 2 daarover een aantal vragen stellen. We hopen op uw positieve respons.  
 
De vragen die we stellen: 

1. Heeft uw kind een kinderdagverblijf bezocht? Zo ja, welke? 
2. Heeft uw kind een peuterspeelzaal bezocht? Zo ja, welke? 
3. Heeft uw kind een andere vorm van kinderopvang genoten? Zo ja, welke? 
4. Is 1,2,of 3, beantwoord met ja, dan: Wat is uw ervaring? 
5. Zo nee, wat is daarvan de reden? 
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Alvast dank daarvoor. 
 
Bezoeken middelbare scholen groep 8 
Groep 8 heeft de afgelopen weken al een aantal middelbare scholen bezocht voor             
een open lesmiddag. O.a. Revius Doorn, Revius Wijk en vakcollege Maarsbergen. 6            
december is Schoonoord Doorn aan de beurt. De kinderen vinden het erg leuk om              
alvast een kijkje te nemen in misschien wel hun toekomstige school. Vanaf januari             
zijn er open dagen waar de kinderen met hun ouders naartoe kunnen. Zo kan een               
keuze voor de juiste school weloverwogen worden genomen! Alle ouders die de            
open lesmiddagen mee zijn gegaan of nog meegaan, bedankt!  
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