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BSO ‘De helden’ vanaf mei bij ons op school! 

Na de meivakantie start BSO ‘De helden’ bij ons op school. Een BSO genoemd naar 
onze verzetsheld Piet de Springer. Een mooie, nieuwe voorziening voor Langbroek. 
Er is al samenwerking gezocht met SVL en de eerste 6 aanmeldingen zijn binnen. 
Hieronder vindt u alle informatie van SKDD. 
 
Nieuw - BSO in de school: BSO de Helden  
Vanaf 6 mei opent SKDD BSO de Helden in Piet de 
Springer. Al langer was het mogelijk om gebruik te maken 
van buitenschoolse opvang bij Kinderopvang SKDD in 
Doorn. Binnenkort openen ze een eigen locatie in onze 
school voor alle kinderen vanaf 4 jaar. Hierdoor kan er 
extra lang gespeeld worden omdat er geen reistijd meer 
voor de kinderen is. Ook het spelen bij een vriendje of het 
laten spelen van een vriendje bij de BSO kan hiermee 
makkelijker georganiseerd worden. Er wordt gebruik gemaakt van het kleuterlokaal 
en de hal.  
Kinderopvang SKDD is een bekende stichting in de regio en ruim 30 jaar actief. 
Inmiddels hebben ze heel wat kinderen groot zien worden in Driebergen, Doorn, 
Leersum, Maarn, Overberg en Amerongen. Met 16 BSO’s, 5 kinderdagverblijven en 
7 peuterspeelgroepen zijn ze voor veel ouders een betrouwbare partner gebleken. 
Bekijk op www.skdd.nl  alle informatie. Aanmelden voor BSO de Helden kan via 
info@skdd.nl  of neem contact op met 0343 – 516000. 
 
De samenwerking met de BSO van Partou in Cothen blijft gewoon zoals die nu is. 
Ervaringen met zowel SKDD, als partou, zijn positief. 
 
Project ‘Feest, weet wat je 

viert’ 

 

Vorige week maandag hebben we 
ons schoolbrede project geopend. 
Het gaat over feest. Dit kunnen 
allerlei feesten zijn; bijvoorbeeld je 
verjaardag of feesten die behoren 
bij verschillende godsdiensten. De 
meeste kinderen kwamen verkleed 
op school en ook de leerkrachten 
hadden er werk van gemaakt.  
 

Springernieuws 
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‘s Middags werd het project en de bedoeling van Carnaval uitgelegd. Daarna 
hebben we lekker feest gevierd en een rondje in polonaise door de wijk gelopen. De 
twee prinsen Carnaval Tim en Ibrahim hebben de sleutel van de school ‘De Party 
Pietjes’ aangeboden gekregen door juf Jeanette. Ze hebben beloofd hem aan het 
eind van het project weer terug te geven.  
De komende weken worden er in alle groepen activiteiten gedaan die te maken 
hebben met feesten.  
 
Aanstaande vrijdag 15 oktober hebben de groepen 3 t/m 8 een uitje in Utrecht; 
woensdag 20 maart geldt dat voor groep 1/2.  
Groep 1/2 is tussen 13:30 en 14:00 uur weer terug op school (Ouders ontvangen 
een mailtje op het moment dat de bus uit Utrecht vertrekt). 
Het vervoer is met bussen van Triomf tours.  
 
Als afsluiting van het project is er een tentoonstelling op donderdag 21 maart van 
18:30-19:30 . Ouders, opa’s, oma’s, broers, zussen en andere belangstellenden zijn 
hierbij van harte welkom! 
 

 
 
Nieuwe leerling 

Thom Lokhorst is sinds vorige week bij ons op school in groep 7. We wensen hem 
heel veel plezier en succes bij ons op school! 
 

2  

 

 



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. 
 
Start aanleg schoolplein 

Zoals aangekondigd is hoveniersbedrijf Mocking vanochtend gestart met de aanleg 
van een deel van het plein. Het plan, zoals bedacht door de kinderen van groep 7/8 
van vorig schooljaar, wordt voor een groot deel nu uitgevoerd. Na afronding van de 
nieuwbouw zal de tweede fase uitgevoerd worden. De kinderen hebben het plan 
uitgelegd aan wethouder Hans Marchal en vervolgens kort geholpen met de 
werkzaamheden. Zolang er met graafmachines gewerkt wordt op het plein, spelen 
we met de kinderen elders. 
 

 
   
 
Verzoek aan de ouders van groep 5 t/m 8 

We vragen even uw aandacht voor de afspraken m.b.t. het in- en uitgaan van de 
school. Vanaf groep 5 is het de bedoeling dat de kinderen zelfstandig de school 
ingaan (m.u.v. de dag na een vakantie). Het staat ouders vrij om na schooltijd 
even de klas in te lopen of een vraag te stellen aan de leerkracht.  
Mocht er iets dringends zijn dan kunt u dat natuurlijk wel melden voor schooltijd. 
 

Inloopspreekuur Loket Wijk 

Aanstaande donderdag 14 maart houdt Marina Boekhout van Loket Wijk (vanaf half 
9) weer spreekuur bij ons op school. U kunt met al uw opvoedvragen bij haar 
terecht.  
Marina is ook bereikbaar via email: mboekhout@ggdru.nl 
 
Luizencontrole 

3  

 

 

mailto:mboekhout@ggdru.nl


Vandaag zijn alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Er is gelukkig niets 
gevonden. Blijft u ook zelf goed controleren. Mocht uw kind hoofdluis hebben 
informeer dan de leerkracht en ouders van vriendjes/ vriendinnetjes. Luizenouders 
Simone en Elsbeth bedankt!  
 

 

Het volgende Springernieuws komt uit op maandag 25 maart. 
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