
                                                                                        Regel van de maand: Wij hebben hart 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 18 FEBRUARI 2019  

 
Informatieavond Vreedzame school  
Zoals u ongetwijfeld weet is morgen onze informatieavond over de Vreedzame 
School. Deze avond start in alle groepen om 18:30 uur. 
Om 19:00 uur stipt begint in de zaal van het Dorpshuis de uitleg door Eke Blijham 
van CED groep.  
19:30 uur laat de bovenbouw zien wat ze tot nu toe al geleerd hebben. De kinderen 
zijn enthousiast, wij zijn enthousiast, dus komt allen! 
 
Start schoolbreed project 
De maandag na de vakantie mogen alle kinderen verkleed naar school komen. Dan 
start ons schoolbrede project. Na ‘Kunst’ en ‘de Olympische Winterspelen’ heeft het 
project dit jaar iets te maken met feest! Dos je lekker uit (houd hierbij rekening 
met de jongere kinderen (dus enge maskers en vecht-attributen mag je thuis 
laten), we vieren ‘s middags carnaval! 

 
 
Start aanleg schoolplein  
Vorig schooljaar heeft groep 7/8 een mooi bedrag gewonnen met de prijsvraag 
“Bouw, beleef, geniet”. Zij hebben een groen schoolplein ontworpen. Rob Mocking 
heeft dit samen met ons opgepakt en een definitief ontwerp gemaakt. Een deel van 
het ontwerp wordt al voor de afronding van de nieuwbouw aangelegd. Dit start, als 
het weer meewerkt,  maandag 11 maart. Wethouder Hans Marchal is hierbij 
aanwezig. 
 

Springernieuws 



Inloopochtenden voor nieuwe leerlingen 12 + 14 maart 
Op dinsdagochtend 12 maart en donderdagochtend 14 maart (van 9:00 uur tot 
12:00 uur) zijn onze jaarlijkse inloopochtenden. Als u iemand kent met jonge 
kinderen, wilt u ze hierop wijzen? De school is groeiende. Dit betreft zowel nieuwe 
kleuters van 4 jaar als zij-instroom van andere scholen. 
 
Krokusactie leerplicht 
 
Hieronder een bericht van de leerplichtambtenaar.  
 
Op vrijdag 22 februari 2019, de laatste schooldag voor de Krokusvakantie, wordt zoals 

gebruikelijk de zogenaamde Krokusactie gehouden. Dit betekent dat de leerplichtambtenaren in 

de regio Utrecht Zuidoost controleren op aanwezigheid van leerplichtigen op school. Bij 

afwezige leerlingen worden controles uitgevoerd, telefonisch of door een bezoek aan het 

huisadres. In de gemeente Wijk bij Duurstede worden alle scholen bezocht. Dit jaar moeten ook 

de leerlingen van het Revius Lyceum naar school. Er zijn dan ook extra leerplichtambtenaren 

beschikbaar om de controles uit te voeren. 

Zowel de scholen als de leerplichtambtenaren hopen met deze actie het aantal gevallen van 

ongeoorloofde afwezigheid te beperken. 

 
Biestpannenkoeken 
 
Vorige week donderdag hebben 
alle kinderen gesmuld van 
heerlijke biestpannenkoeken.  
 
Adri van Donselaar heeft samen 
met Yvonne Aalbertsen hele 
stapels pannenkoeken gebakken.  
De kinderen hebben Adri als dank 
toegezongen en ‘s middags heeft 
een groepje kinderen een 
reuzenkaart in de vorm van een 
pannenkoek bij haar gebracht.  
 
 
Voorjaarsvakantie 
Volgende week hebben de kinderen voorjaarsvakantie. We wensen iedereen heel 
veel plezier en zien jullie graag verkleed terug op maandag 4 maart 
om 8:30 uur! 
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