
       Regel van de maand: We zijn allemaal anders 
 

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 

 
 
Avondvierdaagse 

 
En ja hoor... allemaal de eindstreep gehaald! Goed gedaan kanjers!  

Dank aan Anja Leppink voor de organisatie, Jeroen Leppink en Michel de Groot voor de 
coördinatie en alle ouders die een steentje hebben bijgedragen. 

U kunt de t-shirts ongewassen inleveren bij de leerkracht van uw kind. We zijn nog op zoek 
naar een ouder die de shirts voor ons wil wassen. 

Touwtrekwedstrijd PJGU 

Vrijdag 21 juni is het jaarlijkse touwtrektoernooi van de PJGU Langbroek. Spontaan is het 
idee ontstaan bij ouders om met een team mee te doen namens onze school. Op dit 
moment zijn er twee teams geformeerd. Mochten er nog meer kinderen mee willen doen, 
dan kunnen zij zich uiterlijk aanstaande woensdag aanmelden bij Natasja Kleinveld 
(moeder van  Kaj en Stijn). Voor meer info zie: http://pjgulangbroek.nl . 

Springernieuws 

http://pjgulangbroek.nl/


 

Laatste blok Vreedzame School 

We zijn gestart met het laatste blok van de Vreedzame School. De kinderen krijgen 
vandaag de nieuwsbrief met alle informatie mee naar huis. 

studiedag 

Vrijdag 28 juni heeft het team een studiedag. Wij richten ons dan al op de 
voorbereiding van het komende schooljaar. De kinderen zijn de hele dag vrij. 
 
Nieuwe ontwikkelingen  

Onderbouwd in groep 1/2 

We zijn in groep 1/2 steeds intensiever gaan werken met de methode Onderbouwd. 
Onderbouwd is een complete kleutermethode, waarbij wordt gewerkt vanuit leerdoelen. Elk 
kind krijgt het materiaal aangeboden waar het behoefte aan heeft. Naast het werken met 
ontwikkelingsmateriaal wordt er gewerkt met routines, thema’s en spel in de verschillende 
hoeken. Bij Onderbouwd hoort een volgsysteem; dit is in de plaats gekomen van de 
halfjaarlijkse CITO’s bij de kleuters. 

 

Letters leren met de oogarts 

Cloudwise 

Dit schooljaar zijn we overgegaan op het werken in de cloud; dit m.b.v. een eigen 
chromebook voor elk kind van groep 3 t/m 8. Het team is geschoold door Cloudwise. 
Volgend schooljaar wordt dit vervolgd. 

Engels 

Dit schooljaar hebben we ons georiënteerd op een nieuwe methode voor Engels. Met 
ingang van komend schooljaar geven we Engels van groep 1 t/m 8 met behulp van de 
methode “Groove me”. Groove.me is een lesmethode waarbij popmuziek de basis is van 
alle lessen. In de lessen wordt de song, de artiest of de clip gebruikt om kinderen Engels te 
leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod.  
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De lessen beperken zich niet alleen tot de woorden uit de song, maar worden uitgebreid 
met woorden passend bij het thema van de les.  

In de onderbouw leren de kinderen samen met Bobo the Rockstar en Okki the DJ  Engels 
aan de hand van muziek.De liedjes voor de kleuters sluiten aan bij de thema’s die 
gangbaar zijn in de onderbouw, zoals de seizoenen en dieren. Ook zijn er everyday songs 
(routineliedjes) voor de kleuters in het Engels, om samen te zingen.  

Voortzetting vreedzame school 

Dit schooljaar zijn we gestart met de Vreedzame school. Komend schooljaar zetten we dit 
voort. We gaan werken met mediatoren op het plein. Dit zijn leerlingen uit groep 7/8 die 
andere kinderen helpen bij het oplossen van conflicten op het plein. Deze kinderen worden 
opgeleid door docente Eke Blijham. Daarnaast voeren we een leerlingenraad in; kinderen 
kunnen hierdoor meedenken/ meepraten over ontwikkelingen op school. 

Leerlijn mediawijsheid 

Dit schooljaar is het team geschoold op het gebied van mediawijsheid. Op basis van een 
visiespel kunnen we nu een leerlijn opstellen. Komend schooljaar wordt dit uitgewerkt. 

Vervanging rapport 

Komend schooljaar richten we ons op de ontwikkeling van een nieuw rapport (portfolio) 
voor de kinderen. Dit zal worden ingevoerd in het schooljaar 2020-2021. 
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