
                                                                     Regel van de maand: We dragen allemaal een steentje bij. 
 

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 

 
Schoolvoetbaltoernooi groep 7-8 
Vorige week dinsdag heeft groep 7-8 meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi in Wijk bij             
Duurstede. Met veel plezier hebben de jongens 7 wedstrijden en de meiden 5 wedstrijden              
gespeeld. Het weer was ons gelukkig net op tijd nog goed gezind. Ondanks het lange               
wachten tussendoor voor de meiden, heeft iedereen een super leuke dag gehad! Fijn dat de               
jongens versterking kregen uit groep 6 van Dustin en Alex. Goed gedaan allemaal! We              
bedanken de coaches (Marieke, Jessica en Edwin), scheidsrechter (opa van Tim) en alle             
toeschouwers van deze dag! Op de site kan iedereen nog even nagenieten van de foto’s.  

 

EHBO examen 
Vandaag is bij groep 7-8 het jeugd EHBO-examen afgenomen. Dat was nog best lastig! Alle               
opgedane kennis van de afgelopen 9 weken werd nu op één dag getest. Verbandjes leggen,               
de stabiele zijligging toepassen en oh ja… ook nog 112 bellen als dat nodig was! De meeste                 
kinderen vonden het erg spannend, maar iedereen heeft het gehaald! Gefeliciteerd! 

 

 

Springernieuws 



 
Tussen de Schuifdeuren groep 3/4 
Groep 3/4 is druk bezig met de laatste voorbereidingen van ‘Tussen de Schuifdeuren’ Er              
wordt gedanst, gegoocheld, gezongen en natuurlijk meer. Wie komt er woensdag kijken? 

 

 
Oproep van School met de Bijbel 
Wij zijn weer bezig met de voorbereidingen voor Koningsdag 2019 in Langbroek. 
 
Bij deze willen wij de leerlingen van jullie school ook van harte uitnodigen voor de aubade en de                  
spelletjesmorgen. 
De aubade is vrij toegankelijk vanaf 9.00 uur bij het dorpshuis. 
Mochten er leerlingen mee willen doen aan de spelletjesmorgen, dan horen wij graag welke leerlingen dit zijn,                 
zodat wij deze ook in kunnen delen in de groepen. 
De spelletjesmorgen zal aansluitend aan de aubade plaats vinden en tot ongeveer 12.00 uur duren. 
 
Graag ontvang ik dan van u een reactie voor woensdag 17 april 2019, of er leerlingen zijn die mee willen doen,                     
zodat wij het in orde kunnen maken. 
 
De kinderen kunnen t/m maandagochtend 15 april opgegeven worden bij de           
groepsleerkracht. Wij zullen de namen dan doorgeven aan de School met de bijbel. 
 
Herhaalde oproep 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. 
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Actie voor Mozambique 
Wij zijn vorige week een actie voor Mozambique gestart, daar heeft een cycloon veel 
schade en slachtoffers gemaakt. Wij zamelen flessen in voor de herbouw van het land. Wij 
hebben nu al 113,50 euro verzameld, wij hopen dat iedereen ons wil helpen met flessen 
inzamelen. U kunt nog steeds helpen met flessen inzamelen. Wij zouden dat heel heel fijn 
vinden. De actie loopt tot vrijdag 12 april. 
 
Hartelijke groet  Duncan, Noëlle en Nienke  
 
Schilder in de klas 
Afgelopen vrijdag heeft groep 7/8 les gehad van kunstenaar Mark van Praagh. Aan het 
begin van de les  heeft hij over zichzelf en zijn werk verteld.  Vervolgens heeft hij uitgelegd 
hoe je een portret tekent. Na een korte oefening op een oefenblaadje hebben alle kinderen 
hebben met houtskool een zelfportret gemaakt. Iedereen heeft hard gewerkt en Mark was 
erg enthousiast over het resultaat dat de kinderen in zo’n korte tijd bereikt hebben.  
 

          

Iep toets 

Op dinsdag 16 en woensdag 17 april gaat groep 8 de Iep eindtoets maken. Ze hebben de 
afgelopen periode al geoefend tijdens de lessen en het huiswerk. De komende week gaan 
de kinderen een proeftoets maken, zodat ze weten hoe de toets er ongeveer uit gaat zien. 
Half mei krijgen we de uitslag van de eindtoets. Groep 8, zet ‘m op en veel succes! 

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.          
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Wilt u uw kind uiterlijk woensdag 17 april een bord, bestek, beker, eierdop en eierlepeltje               
meegeven. Graag in een plastic tas voorzien van naam, zodat ook alles weer netjes mee               
naar huis kan.  

Het is leuk als de kinderen in hun rood/wit/blauw/oranje sportkleding komen.  

We hebben er zin in!  

Koningsspelen 

Donderdagmiddag 18 april vinden, zoals u weet, de 
Koningsspelen plaats. Wij zijn nog op zoek naar een 
aantal ouders die willen komen helpen. Mocht u zich nog 
niet aangemeld hebben dan kunt u dit doen via, 
c.uitdenbogaard@obspietdespringer.nl  

4 mei/ dodenherdenking 
Tijdens Dodenherdenking op 4 mei leggen twee leerlingen van onze school en twee 
leerlingen van de school met de Bijbel een bloemenkrans bij het monument van Piet de 
Springer (Jan de Bloois) Dit jaar is onze school weer aan de beurt voor het voorlezen van 
het gedicht.  

Vakantie 

Met ingang van donderdagmiddag 18 april  kunnen we gaan genieten van een welverdiende 
vakantie. Alle kinderen zijn vrij om 14:30 uur. We wensen iedereen gezellige Paasdagen en 
een fijne vakantie met heel veel zonnige dagen. We hopen jullie allemaal weer gezond en 
met leuke verhalen terug te zien op 6 mei om 8:30 uur 

 

4  

 

 

mailto:c.uitdenbogaard@obspietdespringer.nl

