
                                                                     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 

 
Eindtoets 
Groep 8 heeft in april de eindtoets gemaakt. Dat hebben ze heel goed gedaan. Alle 
kinderen behaalden een passende score (soms zelfs hoger dan het advies). De schoolscore 
ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Dit geldt voor zowel taal, lezen als rekenen. Met 
enkele leerlingen en ouders gaan we in gesprek om het advies naar boven bij te stellen. 
Groep 8, jullie hebben het supergoed gedaan. We zijn trots op jullie! Ook complimenten 
aan de leerkrachten. We werken vanaf groep 1 heel gericht om de referentieniveaus (de 
doelen van eind groep 8) te behalen. Al drie jaar achter elkaar zit de Piet de Springerschool 
boven het landelijk gemiddelde. 
 
Nieuwe leerlingen 
Charlotte is op haar verjaardag, 13 mei, bij ons op school gestart. Ze komt van ‘De 
Wijngaard’ in Doorn en heeft al heel veel vriendinnetjes in groep 4.  
 
Milan is afgelopen donderdag 4 jaar geworden. Hij heeft enorm veel zin om nu echt naar 
school te gaan. Hij vindt school zo leuk dat hij morgen gewoon meegaat op schoolreisje. 
Charlotte en Milan, heel veel plezier en succes op de Piet de Springerschool! 
 
Schoolreis  

 
 
Morgen gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis naar Duinoord. De bus vertrekt en komt aan 
op het parkeerterrein van SVL. We houden u via de app op de hoogte van de aankomsttijd 
van de bus. We wensen de kinderen een heel gezellige dag; veel plezier!  
 
 

Springernieuws 



Lezing Arend van Dam 
 
Afgelopen woensdag is groep 7/8 naar een lezing van 
Arend van Dam geweest, georganiseerd door Amnesty 
International. Arend van Dam vertelde over zijn boek “Nu 
of ooit”, waarin verhalen over kinderrechten staan. De 
kinderen luisterden geboeid naar zijn reisverhalen. Hij 
heeft veel gesprekken gevoerd met kinderen en heeft hun 
verhalen verwerkt in het boek.  
Na afloop kregen alle kinderen een boekenlegger met de 
handtekening van Arend van Dam en en kregen we een 
gesigneerd exemplaar van het boek mee naar school. 
Dank aan de ouders die ons naar Wijk bij Duurstede 
hebben gebracht.  
 

Groep 5/6 de natuur in 
Op vrijdag 24 mei heeft stichting Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug een bijeenkomst voor al 
haar partners: provincie, gemeenten, ministerie, 
particuliere landgoedeigenaren, terreineigenaren 
als Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en 
Natuurmonumenten. Het is een feestelijke dag 
voor de Stichting Nationaal park.  
 
Maar wat is een feest zonder kinderen? 
Onze school kreeg een uitnodiging. De kinderen 
van groep 5/6 gaan onder begeleiding van een 
boswachter de bossen van Austerlitz in en 
krijgen daar 2 tot 3 uur lang les in en over de 
natuur.  Tijdens onze tocht hebben zij een paar keer een skype verbinding met de gasten 
die vergaderen in het Beauforthuis in Austerlitz. 
De kinderen worden opgehaald en teruggebracht met een bus. We hebben er dan ook 
enorm veel zin in! 
 
Schoolkamp 
Van maandag 27 mei t/m woensdag 29 mei gaat groep 7/8 op schoolkamp. We zijn druk 
bezig met de laatste voorbereidingen. Maandagochtend de 27e vertrekken we op de fiets 
richting ’t Wilgje in Buren. We gaan ervan uit dat het weer een ontzettend gezellig kamp 
wordt en we hopen op een lekker weertje.  
 
Mooie opbrengst voor Mozambique (door Duncan, Noëlle en Nienke) 
Een tijdje geleden zijn wij een actie gestart om geld op te halen voor Mozambique. Wij 
hoorden wat er was gebeurd en daar schrokken wij van. Wij dachten, wat erg! We moesten 
en zouden hen helpen. Wij gingen met de kinderen uit groep 5/8 flessen inzamelen.  
Het was een goede actie, we hebben veel geld binnen gehaald en iedereen was trots op 
ons. We hebben 170,65 binnengehaald en gestort op de rekening voor mozambique. Als u 
ook nog een bijdrage wilt leveren, het rekeningnummer is Giro 7244 . Bedankt voor al uw 
steun en bijdrage! 
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Vullingen 
Alle vullingen voor de vulpennen zijn m.i.v. deze week gratis. Dit geldt ook voor de 
vullingen van Lamy-vulpennen. 
 
 
Gastles Engels 

Aanstaande dinsdag komen 2 oud-leerlingen van een onze school een gastles Engels geven             
in groep 7/8. Johanna en Vera zitten op het Revius in Doorn op het tweetalig onderwijs.                
Naast het geven van de les Engels kunnen ze natuurlijk ook goed uitleggen hoe het is om                 
naar de brugklas te gaan. 

Bericht van de GGD 

Op vakantie naar Indonesië, Marokko, Kaapverdië, Turkije ……? 
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed 
voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. 
Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook voor 
Kaapverdië en andere landen ver weg zoals Indonesië, adviseren wij vaccinaties tegen o.a. 
besmettelijke geelzucht (hepatitis A). 
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van 
vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op basisscholen verspreiden. 
Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer 
mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. 
Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te 
voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op 
de website van GGD Reisvaccinaties 
  
Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl  welke adviezen er gelden per land. U kunt 
eenvoudig online een afspraak maken bij GGD regio Utrecht (www.ggdru.nl/reizen). 
Download de app GGDreistmee. 
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http://www.ggdreisvaccinaties.nl/
http://www.ggdru.nl/reizen

