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Afsluiting project ‘Feest, weet wat je viert’ 
Wat een geweldige opkomst afgelopen donderdag tijdens de kijkavond van het 
project.  Alles wat de kinderen deze drie weken geleerd en gemaakt hebben was te 
bewonderen. De kinderen liepen rond met hun kijkwijzer en probeerden zo goed 
mogelijk alle vragen in de verschillende groepen te beantwoorden. morgen worden 
twee prijswinnaars bekend gemaakt die alle vragen goed hebben beantwoord. 
Er zijn deze drie weken weer een hoop foto’s gemaakt, u vindt deze terug op onze 
website. 
 
Mieke Elberts 
Deze week bereikte ons het verdrietige nieuws dat Mieke Elberts (leidster van 
peuterspeelzaal Humpy) is overleden. Mieke heeft heel wat kinderen van onze 
school als peuter onder haar hoede gehad. We herinneren haar als een lieve, 
kundige leidster. Naast haar werk op Humpy strijdend tegen pestgedrag als 
oprichter en woordvoerder van de landelijke organisatie Stichting Aandacht voor 
Pesten. 
We missen haar al een tijdje… We wensen haar familie, vrienden en collega’s heel 
veel sterkte de komende tijd. 
 
Nieuwe leerlingen 
Emmy en Pien Grijpma zijn vorige week gestart op onze school. Pien zit in groep 2 
en Emmy zit in groep 6. Wij wensen jullie een fijne tijd op de Piet de 
Springerschool! 
 
Kunstcentraal groep 1/2  
Vorige week zijn we naar een muziekvoorstelling van Jeroen Schipper geweest. De 
kinderen hebben heerlijk meegezongen, gedanst, geklapt en gesprongen op allerlei 
liedjes. Er werd op verschillende muziekinstrumenten gespeeld. De kinderen 
herkennen nu de contrabas, de accordeon en zelfs een zingende zaag. 
 
Kangoeroewedstrijd  
Afgelopen donderdag heeft een aantal kinderen uit 
groep 3 t/m 8 meegedaan aan de 
Kangoeroewedstrijd; dat is een landelijke wedstrijd 
voor goede rekenaars. De kinderen hebben op hun 
eigen niveau ingewikkelde rekenopdrachten 
gemaakt. Na de meivakantie krijgen we de uitslag, we zijn heel benieuwd hoe de 
kinderen de opdrachten gedaan hebben. 
 

Springernieuws 



 
 
Ik eet het beter 
Ook dit jaar doen groep 5/6  en groep 7/8 weer mee het project “Ik eet het beter”. 
Groep 5/6  doet mee met “Stapelgezond”, waarbij de schijf van vijf besproken 
wordt. Ze leren wat erop staat en dat er ook lekker en gezond eten is. De lessen bij 
“Expeditie lekker in je vel” laat kinderen uit groep 7/8 nadenken over gezond eten 
in combinatie met voldoende beweging, zodat je je fit gaat voelen. Van 26 t/m 29 
maart wordt hier iedere dag 15 minuten aan gewerkt. 
 
Luizencontrole  
De laatste jaren werken wij met luizenouders om te voorkomen dat er een 
luizenuitbraak plaatsvindt. We merken dat deze controles teveel tijd kosten. De 
luizenouders zijn hier een hele middag mee bezig. Hierdoor gaat kostbare 
onderwijstijd verloren.  
Daarom stappen wij over op de luizenscanner; hiermee kunt u als ouder zelf uw 
kind controleren op hoofdluis. We vragen u om onderstaande eenvoudige 
handleiding goed door te nemen. De luizenscanner komt te hangen in de IB-ruimte. 
Aanstaande maandag vanaf 8:15 uur kunt u uw kind daar scannen. Maar 10 
seconden werk en zo houden wij onze school samen luisvrij. Mocht het u niet 
lukken om uw kind hierbij te helpen, laat het dan even weten aan de leerkracht van 
uw kind. Hieronder staat de uitleg van de scanner. 
Hierbij bedanken we onze luizenmoeders Simone en Elsbeth voor hun inzet! 
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Avondvierdaagse 
We zijn met spoed op zoek naar een nieuwe coördinator van de avondvierdaagse. 
Dit jaar verricht u deze taak samen met de huidige coördinator Anja Leppink. 
Volgend schooljaar weet u dan wat er van u verwacht wordt. U kunt zich opgeven 
door te reageren op deze mail. 
 
Schoolvoetbal 
Op 2 april doen de kinderen van groep 7/8  weer mee aan het jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooi. De kinderen zijn al druk bezig met de trainingen. Het 
toernooi wordt gehouden in Wijk bij Duurstede op de sportvelden van CDW. We 
hopen dat het mooi voetbalweer wordt en dat er veel mensen ons komen 
aanmoedigen. 
 
Nationale buitenlesdag 
Ook de andere kinderen zijn op 2 april veel in de buitenlucht te vinden. Zij krijgen 
een aantal lessen in de buitenlucht aangeboden in het kader van de nationale 
buitenlesdag.  
  
Kunstcentraal 3/4  
Op donderdag 4 april komt er in groep 3/4 een schrijver op bezoek, namelijk Jozua               
Douglas. De kinderen gaan voorafgaand aan dit bezoek ervaren hoe je op            
verschillende manieren met letters, woorden en zinnen bezig kunt zijn. Zij maken            
vervolgens kennis met deze kinderboekenschrijver en zijn creatieve proces. Ook          
ontdekken de kinderen dat de schrijver net zo met letters, woorden en verhalen             
speelt zoals zijzelf. We bereiden in de klas vragen voor, zodat we deze ook aan               
Jozua Douglas kunnen stellen. 
 
Kunstcentraal 7/8 
Vrijdagmiddag 5 april krijgen de kinderen van groep 7/8 les van een echte 
kunstenaar, Max van Praagh uit Amsterdam. Hij maakt schilderijen en tekeningen 
met o.a. als thema: portretten, natuur, mensen, architectuur. Voor deze les neemt 
hij tekeningen en schilderijen van portretten mee, die hij samen met de kinderen 
bekijkt en bespreekt. Daarna gaan ze een zelfportret maken met houtskool. 
 
EHBO-examen 
De afgelopen periode heeft groep 7-8 EHBO lessen gehad 
van juf Ellis. Na veel te hebben geoefend met onder andere 
verbandjes leggen, pleisters plakken, de Heimlich greep, de 
stabiele zijligging en reanimeren is het dan bijna tijd voor 
het examen. Op maandag 8 april wordt het examen per 
leerling afgenomen door onder andere Ellis zelf en een aantal 
collega’s van haar. Kinderen mogen het tekstboekje mee 
naar huis om te oefenen/leren. Deze moet wel uiterlijk 8 
april weer terug zijn op school. Succes allemaal!  
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Koningsspelen/Pasen 
 

Op donderdag 18 april vieren we in de ochtend het Paasfeest 
(in de middag gaan we sporten; dit is niet op de landelijke dag 
voor de Koningsspelen).  

We beginnen de dag om 8:30 uur met een paasontbijt in alle 
klassen. Daarna gaan we met alle kinderen paaseieren zoeken 
en knutselen. Wilt u uw kind uiterlijk woensdag 17 april een 
bord, bestek, eierdop en eierlepeltje meegeven. Graag in een 
plastic tas voorzien van naam, zodat ook alles weer netjes mee 
naar huis kan.  

 

Schoolreis 
De schoolreis van groep 1 t/m 6 is verzet naar 21 mei . 

Bericht van Stichting Binding 

GRIP OP DE KNIP 

VOOR UW ONDERSTEUNING 

Uw leven kan er ineens anders uitzien door ziekte, ontslag of andere problemen. 
U heeft schulden gekregen. U kunt met moeite rondkomen. Of u krijgt post die u 
niet goed begrijpt. Daar wilt u iets aan veranderen. Maar echt makkelijk is dat vaak 
niet. 
Het inlooppunt ‘Grip op de knip’ helpt u graag. Samen met u kijken we hoe we uw 
situatie kunnen verbeteren. Zodat u weer houvast krijgt bij uw financiën en 
administratie. En begrijpt wat er in die moeilijke brieven staat. We kijken samen of 
u hulp nodig heeft. En welke soort hulp dan nodig is, zoals het ordenen van uw 
administratie of hulp bij het invullen van formulieren. Ook voor problemen die wat 
minder ingrijpend zijn in uw leven. 
En: het kost u niets, alleen wat tijd. Kom langs op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 
15.30 uur en we helpen u! 

Meer informatie? 
Het inlooppunt ‘Grip op de knip’ vindt u in het gebouw van Stichting Binding, 
Steenstraat 14a in Wijk bij Duurstede. 
 
Wilt u liever mailen, stuur dan uw mail naar gripopdeknip@stichting-binding.nl . 
Bellen kan ook: 0343-473075. 
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Kijk voor meer informatie of het doen van een aanvraag op de website van Grip op 
de Knip. 
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https://laaginkomen.stichting-binding.nl/
https://laaginkomen.stichting-binding.nl/

