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Rapport 

Afgelopen donderdag heeft uw kind het laatste rapport van dit schooljaar meegekregen. 
Mocht u zelf vragen hebben over het rapport van uw kind dan kunt u een afspraak maken 
met de leerkracht. Het kan ook zijn dat de leerkracht iets met u wil bespreken. Dan nemen 
zij contact met u op. 
 

Eindfeest 

 

Aanstaande donderdag is het zover, ‘het eindfeest’. De kinderen starten allemaal in hun 
eigen klas en vieren daar de verjaardag van hun juf of meester. Na de pauze worden de 
kinderen van de hele school gemengd en gaan ze leuke activiteiten, in de verschillende 
klassen doen. Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing.  

Tijdens de lunchpauze hebben we een lopend buffet met alle lekkere hapjes die de 
kinderen meegenomen hebben. Denk aan kleine, makkelijke lunch hapjes. De kinderen 
mogen verkleed komen. Wij hebben er zin in! 

Springernieuws 



 

Musical + afscheid groep 8 

Woensdag 17 juli neemt groep 8 afscheid met de musical: “Toetsie foetsie”. Dit schooljaar 
hebben de leerlingen een heuse speelfilm opgenomen. 
In de ochtend wordt de film getoond aan de kinderen van school en de bewoners van de 
“Oranjehof”. ’s Avonds aan de ouders en genodigden van de kinderen van groep 8. Dit jaar 
op een heel bijzondere plek; Parc Broekhuizen in Leersum. 
 
De kinderen nemen na de musical definitief afscheid van de basisschool; volgend jaar gaan 
naar: 
Revius Wijk: Nienke Leppink; 
Revius Doorn: Isolde van Meeteren, Babak Paryan, Duncan van den Berg; 
Vakcollege Maarsbergen: Jorge Sondervan; 
MAVO Doorn: Ashlee van Ee, Noëlle Smit. 
  
We wensen hen heel veel succes en hopen dat ze ons laten weten hoe het met hen gaat! 
 

Bezoek kerk groep 7/8 

Woensdag 3 juli is groep 7/8 op bezoek 
geweest bij de katholieke kerk in Cothen.  

Tijdens deze rondleiding werd hen van alles 
verteld over de schilderijen, beelden, bouw 
van de kerk en gebruiken.  

De kinderen hebben aandachtig zitten 
luisteren en kregen na het vragenrondje aan 
het eind een kaarsje mee naar huis.  

Het was interessant om de geleerde dingen 
tijdens de lessen nu in het echt te zien!  

Bezoek kerk groep 6  

Ook groep 6 heeft een kerkbezoek gehad. 
Zij zijn naar de Hervormde kerk in Langbroek geweest. Voor een paar kinderen was dit de 
eerste keer dat ze in een kerk kwamen. De kinderen hebben veel vragen gesteld en hebben 
ook heel veel opgestoken van alles wat juf Janneke ze daar heeft uitgelegd. Al met al een 
heel leerzaam bezoek. 

Plastic afval/ geen wegwerp drinkpakjes mee naar school 

Omdat we graag zo min mogelijk afval hebben (en zwerfafval van het plastic van de 
bijbehorende rietjes), mogen er bij alle scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij 
Duurstede met ingang van het nieuwe schooljaar geen wegwerp drinkpakjes, 
drinkflesjes  meer mee naar school worden meegenomen. We vragen u het drinken mee 
te geven in een beker/dopper. 

Doordraaien groepen 
Donderdagochtend 18 juli tussen 11:00 en 12:00 uur nemen de kinderen een kijkje in hun 
nieuwe klas. Ze krijgen daar alvast wat uitleg over het volgende schooljaar. Ook de nieuwe 
leerlingen die in september/ oktober starten zijn hierbij aanwezig. 
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Jaarplanning 
Bij dit Springernieuws ontvangt u de jaarplanning voor het komend schooljaar. De kinderen 
krijgen de planning deze week ook op papier mee. Mochten er wijzigingen zijn dan wordt u 
daarvan in een vroeg stadium op de hoogte gesteld.  
 

De zomerdip 

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 à 2 
AVI-niveaus terugvallen. Dit wordt ‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ genoemd. Het is dus 
belangrijk om ook in die lekker lange zomervakantie te blijven 
lezen! Om het succes van de leesontwikkeling gedurende het 
afgelopen schooljaar vast te houden en te voorkomen dat deze 
terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis regelmatig te 
blijven lezen: zomerlezen noemen wij dat. Lezen is overal! Denk 
aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, 
foldertjes van de dierentuin die jullie willen gaan bezoeken, een 
boekje over het land waar jullie naar toe gaan of een informatief 
boekje over een favoriet onderwerp van uw kind. Ook strips, 
lees-doeboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te 
lezen. Tip: app VakantieBieb: In de VakantieBieb staan ruim 30 
e-books voor 6 t/m 18 jaar en ook een groot aantal boeken voor 
volwassenen. De app is gratis te downloaden. De groepen 3 t/m 
6 krijgen een leesbingo mee naar huis. 

Leesouders gezocht 

Voor komend schooljaar zijn we weer op zoek naar ouders die het leuk vinden om één op 
één met kinderen te lezen. Dit kan op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 
8:45 uur en 9:15 uur. U kunt zich hiervoor opgeven door te reageren op deze mail of bij juf 
Chantal. 

Zomervakantie 

Vrijdag 19 juli om 12:00 uur start voor alle kinderen de zomervakantie. Om 11:30 uur 
nemen we gezamenlijk afscheid op het plein van kinderen en ouders. 
Ook de kinderen van groep 1 en groep 8 zijn daarbij van harte welkom. 
 
A C, MR en team wensen u een fijne, zonnige vakantie! 

We zien jullie graag gebruind en gezond weer terug op maandag 2 september om half 9 in 
jullie nieuwe klas! 
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