
                                                                                         Regel van de maand: Wij hebben oor voor elkaar. 
 

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

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

 
MAANDAG 21 JANUARI 2019  

Voorleesontbijt 
Woensdag 23 januari is het jaarlijkse voorleesontbijt. Het voorleesontbijt maakt 
onderdeel uit van de Nationale Voorleesdagen.  Er wordt in de onderbouw onder het 
genot van een croissant en iets te drinken geluisterd naar een verhaal.  Hoewel de 
naam anders doet vermoeden betreft het geen uitgebreid ontbijt. Laat uw kind ’s 
ochtends dus gewoon ontbijten. 
Dit jaar mogen alle kinderen van groep 1 t/m 4, die dat willen, deze ochtend in 
pyjama, badjas en sloffen naar school komen. Wel geven we de kinderen de 
gelegenheid om na het voorlezen hun gewone kleding weer aan te trekken. 
 
In de onderbouw wordt voorgelezen uit het prentenboek van het 
jaar:’Een huis voor Harry’. 
De zwaarlijvige kater Harry is een echte huiskater. Het liefst zit hij 
veilig binnen, maar als vlinder Vera hem uitnodigt om tikkertje te 
spelen, wil Harry dat wel. Hij rent steeds verder van zijn eigen 
vertrouwde huis, totdat hij verdwaalt. Hij komt allerlei onbekende 
huizen tegen en hij raakt in paniek. Gelukkig ontmoet Harry katten 
die hem de weg wijzen naar Vera.  
 
Na Sean Klaiber van FC Utrecht en Maret Mulder, de gids van 
Dierenpark Amersfoort, hebben we dit jaar weer een speciale gast 
kunnen strikken….. Wie er komt voorlezen aan de groepen 1 t/m 4 houden we nog 
even geheim…. 
 
Nieuwe leerlingen 
Vanaf vandaag bestaat groep 1/2 uit 22 kinderen. De laatste weken zijn er drie 
nieuwe kinderen bijgekomen. 
Niek Overvest is van de School met de Bijbel naar onze school in groep 1 gekomen. 
Hij komt met veel plezier naar onze school en vindt het heerlijk om met de 
knikkerbaan te spelen. 
Julia Brombacher is vorige week 4 jaar geworden en gaat sinds donderdag iedere 
dag naar school. Julia vindt het heel leuk om in de hoeken te spelen.  
Tibbe Winterink is afgelopen weekend 4 jaar geworden. Hij had een beetje pech. 
Ziek terwijl hij mocht komen wennen op school. Hij is nog maar één ochtendje op 
school geweest, maar Tibbe wil niet meer wennen. Hij komt gewoon iedere dag, 
want school is heel leuk! 
We wensen ze alle drie een gezellige en leerzame tijd op onze school toe! 
 
 
 
 

Springernieuws 



Informatieavond Vreedzame school 
Op dinsdag 19 februari organiseren wij samen met de kinderen en de 
CED-groep een informatieavond over de Vreedzame school. De 
kinderen zullen activiteiten demonstreren en u laten zien wat de 
Vreedzame school inhoudt. Ook is er deze avond een algemene 
informatiebijeenkomst, gegeven door Eke Blijham van de CED-groep. 
De avond in het kort: 
18:30-19:00 uur Kinderen van  groep 1-4  laten in hun klas zien wat de 

Vreedzame school voor hen inhoudt.  
19:00-19:30 uur  Algemene informatiebijeenkomst voor ouders  

georganiseerd door Eke Blijham van de CED-groep.  
19:30-20:00 uur Kinderen van  groep 5-8  laten in hun klas zien wat de  

Vreedzame school voor hen inhoudt.  
Tijdens de bijeenkomst van 19:00 uur hebben de kinderen een activiteit met elkaar 
onder leiding van de leerkrachten, zodat u rustig kunt luisteren naar de informatie 
van Eke Blijham. 
  
Juf Jeanette 
Vorige week is de vader van juf Jeanette overleden. Zij is deze week niet aanwezig 
op school. Mocht er iets zijn, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. 
Namens de kinderen en het team wensen wij juf Jeanette heel veel sterkte.  
 
Voorleeswedstrijd Nienke Leppink  
Komende woensdagmiddag heeft Nienke Leppink uit groep 8 de 
regionale voorleeswedstrijd in de bibliotheek in het gemeentehuis. Juf 
Ella en juf Suzan zullen haar met een aantal kinderen uit de klas komen 
supporten! Zet hem op, Nienke!  
 
Groep 5/6 : “Aááááargh!!. Aandacht voor Mobiel en Fiets”  
Maandag 28 januari neemt groep 5/6 deel aan deze les. 

Deze les overtuigt de leerlingen ervan dat mobiel gebruik en fietsen 
niet samen gaan dit omdat de aandacht maar op één ding gericht 
kan zijn.  
Met behulp van een wedstrijdje woordzoeken wordt dat in eerste 
instantie onder de aandacht gebracht. 
Die kennis wordt vervolgens toegepast in een aantal simpele 
oefeningen en op een virtuele fietssimulator. 
En inderdaad: mobiel en fiets, dat gaat echt niet samen.  
Door middel van het samen maken en instuderen van een Rap 
wordt deze ervaring nog eens opgeslagen in het geheugen.  
Het refrein ligt vast en is ontwikkeld door de rap-docenten. Met 
name het refrein slijpt de boodschap in: om nooit meer te vergeten!  
Nee, ‘k ben niet gek 
‘k Gebruik mijn verstand 

Mobiel in mijn hand 
Dus zet mijn fiets aan de kant 
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