
                                                                     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 

 
4 mei dodenherdenking 

Afgelopen zaterdag herdachten we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook in 
Langbroek werd hierbij stilgestaan. Elk jaar mogen er twee kinderen van onze school een 
bloemenkrans leggen bij het monument van verzetsstrijder Jan de Bloois (Piet de 
Springer). Dit jaar mochten Lola en Esmee dit doen. Zij lazen ook een prachtig 
zelfgeschreven gedicht (een rondeel) voor:  
10 mei toen gebeurde het allemaal, de oorlog.  

Jan de Bloois hij heeft zijn leven opgeofferd en in gevaar gebracht om ons te redden. 

We staan hier nu bij een groot en belangrijk monument van 71 jaar oud. 

10 mei toen gebeurde het allemaal, de oorlog. 

Maar we bleven sterk en we gaven niet op. 

En we begonnen met veel verdriet een nieuwe levensweg. 

10 mei toen gebeurde het allemaal, de oorlog. 

 

Jan de Bloois heeft zijn leven opgeofferd en in gevaar gebracht om ons te redden. 

En daar zijn wij dankbaar voor.” 

Namens Esmee van leeuwen en Lola Dorrestijn en de rest van OBS Piet de Springer. 

 

Springernieuws 



Langbroek in de Tweede Wereldoorlog 
Vorig jaar is op initiatief van de heer Hans Marchal het boek “Langbroek 
in de Tweede Wereldoorlog” heruitgegeven. Ieder jaar krijgen de 
kinderen uit groep 7 het boekje aangeboden, zodat alle kinderen uit 
Langbroek weten wat er in Langbroek is gebeurd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Op 12 april heeft groep 7 het boekje van de heer Marchal 
gekregen.  
 
Afscheid Ilse 
Ilse van Groenesteyn is in de meivakantie verhuisd naar Austerlitz. Ze start daar vandaag 
op haar nieuwe basisschool. We hebben voor de vakantie afscheid van haar genomen en 
hopen dat ze snel haar draai zal vinden. 
 
Nieuwe leerlingen 
Iris Idema en Cristian Kebede zijn in de vakantie vier jaar geworden en mogen eindelijk 
naar de basisschool. Wat hebben ze zich hierop verheugd. We wensen hen een heel fijne 
tijd bij ons op school toe.  
 
Luizencontrole 
Er is vandaag weer luizencontrole geweest. Er is bij een aantal kinderen hoofdluis 
geconstateerd. De ouders van deze kinderen zijn op de hoogte gesteld. 
Blijft u ook zelf uw kinderen goed controleren. Mocht er sprake zijn van hoofdluis, stel dan 
ouders van vriendjes/ vriendinnetjes op de hoogte en laat het weten aan de leerkracht van 
uw kind. 
 
Aanvragen vrije dagen buiten schoolvakanties 
De laatste tijd zien we een toename van aanvragen van vrije dagen buiten de 
schoolvakanties/ weekeinden om. Hier mag slechts zeer incidenteel toestemming voor 
worden gegeven. Dit gebeurt in overleg met de leerplichtambtenaar. Voor de regels zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind
-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen. 
 
Mocht er een vermoeden zijn van ongeoorloofde afwezigheid, dan zijn wij verplicht dit te 
melden.  
 
Koningsspelen/ Pasen 

De foto’s van de Koningsspelen en Pasen staan op onze website www.obspietdespringer.nl 

Red de wilde bloemen 

Als school gaan wij ons eigen mini- natuur en         
insectenhotel maken om zo de natuur een handje te         
helpen. Laten we onze omgeving weer in bloei        
zetten! Samen kunnen we zorgen voor meer wilde        
bloemen in Nederland. Langs wegen, in tuinen, op        
balkons en op de velden. Want als we wilde bloemen          
ruimte geven, bloeien ze – overal waar de zon         
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schijnt. Meer bloemen betekent meer insecten en juist die insecten hebben we hard nodig! 

Daarom starten we deze week met het maken van insectenkasten. Deze insectenkasten            
zullen geplaatst worden op en om ons schoolplein. Mocht u thuis nog, riet, stro, hooi, holle                
bamboe stokjes, stukken boomschors hebben liggen waar u niets meer mee doet dan             
houden wij ons aanbevolen. 

Lezing Arend van Dam 

De kinderen van groep 7/8 gaan op woensdag 15 mei naar een lezing van Arend van Dam                 
over zijn boek “Nu of ooit”. In dit boek beschrijft hij in 50 verhalen de rechten van het kind.                   
Hij gaat niet alleen vertellen over en voorlezen uit zijn boek, hij wil ook met kinderen in                 
gesprek over de kinderrechten.  

Avondvierdaagse 

Van dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni 2019 vindt de 68e Doornse            
Avondvierdaagse plaats. Ook dit jaar doen wij als school weer mee. U            
kunt uw kind inschrijven tegen contante betaling van € 5,00 bij de            
leerkracht. Een aanmeldformulier krijgt uw kind morgen mee. 

De startplaats is dit jaar gewijzigd. Er wordt gestart op “De IJsbaan”            
IJsbaanlaantje 1 3941 MM Doorn 

Meer informatie volgt. 

Wetenschap & techniek op school 

Groep 3 t/m 8 gaan werken met leskisten van de “MaakOtheek”. Dit zijn leskisten op het                
gebied van Wetenschap en Techniek. 

Oplossingen kunnen bedenken en zelf dingen kunnen maken zijn hierin essentieel. Zelf            
dingen maken met gebruik van techniek en technologie. Dingen écht ervaren, voelen.            
Hierdoor krijgen kinderen een gevoel van invloed, van regie en controle in een snel              
veranderende wereld. 

De kinderen ontdekken hoe een stroomkring werkt en hoe het is           
om zelf onderdeel van een stroomkring te zijn. Ook doen ze           
onderzoek naar geleiders en isolatoren. Daarna ontwerpen,       
testen en presenteren ze hun eigen controller voor een spel of           
een muziekinstrument. 
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