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MAANDAG 7 JANUARI 2019  

 

Gelukkig 2019! 

Namens MR, AC en team wensen we iedereen een gelukkig, gezond en leerzaam             

2019. 

 

Schaats bij Duurstede 

 

Wat was het gezellig op het ijs! Dansen op schaatsen, elkaar helpen of wel honderd               

rondjes schaatsen. Best lastig na zo’n lange tijd. Gelukkig hadden de kinderen            

elkaar om vast te houden ;-) 

We hebben een heel leuke ochtend gehad. 

 

Kerst 

Na het muzikale ontvangst door het      

kerstkoortje, werd het kerstfeest    

geopend in de klassen. Heerlijke en      

prachtige zelfgemaakte gerechten,   

gezelligheid en met z’n allen luisteren      

naar het kerstverhaal tijdens de     

lampionnenoptocht. Kerst op de Piet de      

Springer was weer genieten! Dankzij een      

aantal behulpzame ouders was de school      

omgetoverd in een fijne kerstsfeer. We      

bedanken ook de ouders van de AC die        

o.a. weer voor heerlijke warme     

Springernieuws 



chocolademelk en versiering hebben gezorgd voor de ouders op het plein. De foto’s             

van het kerstfeest en Schaats bij Duurstede staan op de website. 

 

MR reglement 

De MR (bestaande uit Matthijs van Ee, André van Mourik, juf Suzan en juf Chantal)               

heeft haar reglement bijgewerkt. U vindt het reglement als bijlage bij deze            

nieuwsbrief. U kunt dit reglement, net als de notulen, ook vinden op onze website              

onder het kopje ouders---MR.  

 

Nieuwe leerling 

Vandaag is Levy de Groot gestart bij ons op school. Levy woont sinds kort in               

Langbroek en hij zit in groep 2. Levy, we wensen jou heel veel plezier en succes op                 

de Piet de Springerschool!  

 

Inloopspreekuur Loket Wijk   

Donderdag 17 januari 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. Ze is ook bereikbaar via e-mail: mboekhout@ggdru.nl 

 

EHBO-lessen groep 7-8 

Vanaf maandag 14 januari krijgt groep 7-8 een periode wekelijks          

EHBO-lessen van EHBO afdeling Cothen. Zij zullen door het volgen          

van deze cursus streven naar het behalen van een EHBO-diploma.          

Meer informatie hierover is te vinden op www.ehbocothen.nl 

 

CITO afname groep 3 t/m 8 

Volgende week starten we in de groepen 3 t/m 8 met de halfjaarlijkse 

CITO-toetsen.  

Bij groep 3 t/m 8: CITO DMT (losse woorden lezen), AVI (verhaaltje lezen), CITO 

rekenen en CITO spelling. 

 

Bij groep 4 t/m 8: CITO begrijpend lezen. 

 

Bij groep 4 t/m 8: Tempo toets rekenen. 

 

Na afname worden de toetsen geanalyseerd. Dit 

doen we per kind, per groep en als school. De 

resultaten van uw kind vindt u bij het rapport 

van maart. Mocht uw kind niet naar verwachting 

hebben gepresteerd dan hoort u dat van ons. 
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De gegevens per groep/ school worden in februari geanalyseerd en besproken met 

de MR. Daarna worden ze doorgegeven aan onze algemeen directeur. 

 

Op basis van de CITO-uitkomsten stellen de leerkrachten nieuwe groepsplannen (en 

eventueel individuele handelingsplannen) op.  Hierin worden per groep/ kind 

nieuwe doelen geformuleerd voor de periode februari-juli 2019. 

Het zou fijn zijn als de kinderen uitgerust aan de toetsen kunnen beginnen. Dit 

zorgt voor een zo eerlijk mogelijk resultaat.  

De kleuters worden gedurende het gehele schooljaar geobserveerd met behulp van 

het observatiesysteem “Onderbouwd”.  

Luizencontrole 

Vanochtend zijn alle groepen gecontroleerd op hoofdluis. Gelukkig is er niets 

gevonden. Controleer dit zelf ook regelmatig; mocht uw kind hoofdluis hebben, geef 

dit dan zo spoedig mogelijk door aan de leerkracht en aan ouders van vriendjes en 

vriendinnetjes. Luizenouders, bedankt! 
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