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Nieuwe leerlingen 

Na eerder al te hebben kennisgemaakt, zijn Julian en Lucas vandaag écht bij ons op school 
gestart. Julian zit in groep 3 en Lucas in groep 4. Ze zijn een paar weken geleden verhuisd 
naar Langbroek. We wensen jullie heel veel plezier en succes op de Piet de Springerschool! 
 
Formatie 

Bij deze nieuwsbrief vindt u de formatie van komend schooljaar. Hierin kunt u zien bij 
welke leerkracht uw kind in de groep komt. Een stabiel team bij een groeiende school, fijn! 
 
Schoolreis 

Heerlijk klimmen, klauteren, glijden, springen en spelen… tussentijds gezellig een 
gezamenlijke lunch. We hebben ons uitstekend vermaakt in Duinoord! 

 

 

Schoolkamp 

Wat hebben we genoten van drie heerlijke dagen. Het was 
een ontzettend leuk kamp met verschillende activiteiten. 
O.a.: survivallen, vossenjacht in Buren, kanoën, 
boogschieten en levend Jenga.  
 
Op de terugweg hebben we nog even een tussenstop 
gemaakt bij de Meent in Beusichem, waar veel kinderen nog 
even een sprong in het water hebben gewaagd.  
 
Bedankt groep 7-8 voor de super gezellige dagen! Maandag 
maken de kinderen een muurkrant die in de hal komt te 
hangen, zodat iedereen kan zien wat we allemaal hebben 
gedaan. Op de site zijn alle foto’s te bewonderen.  
 
 

Springernieuws 



Groep 5/6 met de boswachter op pad 

Op vrijdag 24 mei zijn de kinderen van groep 5/6 op bezoek geweest in de bossen bij 
Austerlitz onder begeleiding van boswachter Jelle. Dit allemaal ter gelegenheid van de 
nieuwe stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. In het Beauforthuis was een grote 
bijeenkomst voor allerlei organisaties die met deze stichting te maken hebben. wij gingen 

heerlijk de bossen in om daar op zoek te gaan 
naar insecten, stilte te ervaren en van alles te 
leren over de natuur. Wat bleek! Onze kinderen 
weten al heel veel over de natuur. Boswachter 
Jelle was zeer blij verrast over de kennis die 
onze kinderen hebben op dit gebied.  
We werden keurig opgehaald en teruggebracht 
met een bus. Net een klein schoolreisje. Wat 
hebben de kinderen genoten en wat was het leuk 
om vanuit het bos te skypen met de grote 
mensen in de zaal. Tot slot naar het Beauforthuis 
om daar onze ervaringen te delen met de 

mensen in de zaal. Al met al een prachtige, leerzame ochtend. 
 
Rectificatie m.b.t. vullingen 

Alle vullingen voor de vulpennen zijn gratis. Dit geldt ook voor de vullingen van 
Lamy-vulpennen. Er is inmiddels een goedkopere variant van de Lamy-vullingen op de 
markt gekomen, waardoor we dit nu wel kunnen bieden. De Lamy-vulpennen zijn helaas 
niet gratis.  
 
Opa en oma-dag groep 1/2 

Maar liefst 27 opa’s en oma’s kwamen naar school om samen met hun kleinkind(eren) een 
fantastische ochtend te hebben. Er werd begonnen met voorlezen. Daarna was er pauze en 
tijd voor koffie met een koekje en werd er heel wat afgekletst. Vervolgens waren er allerlei 
verschillende activiteiten te kiezen. Samen sjoelen of Mens erger je nieten was favoriet. 
Maar ook samen kleuren, knutselen of puzzelen was in trek. En vanwege het mooie weer 
werd er ook nog touwtje gesprongen, gevoetbald en gehoelahoept.  
We sloten af met liedjes zingen. Naast nieuwe liedjes was er ook het bekende “Ik zag twee 
beren” dat uit volle borst door jong en oud werd meegezongen.  
 
“Geweldig leuk, kan dit niet iedere maand? ” was een reactie van één van de oma’s. 

 

 

 

 

CITO toetsen 
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Deze maand nemen we, met uitzondering van de periode van de avondvierdaagse, de 
halfjaarlijkse CITO- toetsen af.  
Bij groep 3 t/m 7: CITO DMT (losse woorden lezen), AVI (verhaaltje lezen), CITO rekenen, 
CITO spelling en CITO begrijpend lezen. 
 

Na afname worden de toetsen geanalyseerd. Dit doen we per kind, 
per groep en als school. De resultaten van uw kind vindt u bij het 
rapport van juni.  
Mocht uw kind niet naar verwachting hebben gepresteerd dan 
hoort u dat van ons. 

 
 

Avondvierdaagse 

 

Op dinsdag 11 juli start de A4D in Doorn. Er hebben zich heel veel kinderen 
opgegeven. Voor de 10 km lopen er 30 kinderen mee en voor de 5 km zo’n 
25 kinderen. Gelukkig zijn er ook weer een hoop ouders die meelopen. Het 
belooft weer een gezellige wandeltocht te worden. Denkt u eraan dat de 
startplek is veranderd (IJsbaan-laantje 1 in Doorn). 
Verdere informatie krijgen de deelnemers nog in een aparte brief. 
 

 

 

 

 

3  


