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Het schooljaar 2018/2019 ligt achter ons.  

Het team van de Piet de Springer heeft dit schooljaar hard gewerkt om het onderwijs               
steeds te blijven ontwikkelen. We hebben nieuwe methodes ingevoerd, zijn gestart           
met ‘De Vreedzame School’, hebben voor alle kinderen van groep 3 t/m 8             
chromebooks aangeschaft zodat we aan de slag konden met werken in de cloud, zijn              
verder op pad gegaan met het onderzoekend leren en hebben mooie resultaten            
behaald.  

De basis is op orde en van daaruit ontwikkelen we ons onder andere op het gebied van                 
wetenschap en techniek en burgerschap. 

Naast het bovenstaande waren er prachtige presentaties van projecten, een          
lichtjestocht met Kerst, zeer geslaagde Koningsspelen en een grotere instroom van           
leerlingen, waardoor we boven de 90 leerlingen zijn beland. Sinds mei 2019 is BSO ‘de               
Helden’ verbonden aan onze school. 

Het meest trots zijn we op ons prachtig aangelegde, groene plein. Vorig jaar is dit               
ontworpen door groep 7/8 voor de wedstrijd “Bouw, beleef, geniet”. Het plein biedt             
enorm veel speelmogelijkheden en het groen is zo ingedeeld dat we er gebruik van              
kunnen maken voor ons natuuronderwijs. 

Middels dit verslag proberen we een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van het 
schooljaar 2018-2019.  
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1) Visie en missie  

OBS Piet de Springer, de sprong naar jouw toekomst!  

Wij zijn een basisschool voor alle kinderen. Wij verzorgen passend onderwijs; streven naar             
inclusie. Wij, team van OBS Piet de Springer, hebben het gezamenlijke geloof en de overtuiging               
dat wij elke dag het verschil maken voor elke individuele leerling. 

We streven ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind. Wat               
heeft dit kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige,             
zelfverzekerde tiener?  

Kernwaarden  

Onze kernwaarden laten zien wat wij nastreven in ons onderwijs.  

Wij zijn een school waar kinderen:  

 Leren met plezier  

• Enthousiaste, betrokken leerkrachten voor de klas;  

• Veel aandacht voor de expressievakken en sport;  
• Onderzoekend leren; aansluitend bij de vragen van het kind.  

Wij zijn een school die:  

Veilig en sociaal is  

• Kinderen waarderen en accepteren elkaar; wij zijn een vreedzame 
school; 

• Kinderen weten zich gezien en gehoord;  

• Kinderen leren goed samenwerken door coöperatief leren.  

Wij zijn een school waar ouders, leerkrachten en kinderen:  

Samen verantwoordelijk zijn  

• Om het kind zich optimaal te laten ontwikkelen;  
• Voor een goede communicatie, startend met een startgesprek;  

• Voor een fijne sfeer op school.  

Wij zijn een school die:  

Onderwijs op maat biedt  

• Een goede basis staat voorop;  

• Fouten maken moet, daar leer je namelijk van;  

• Adaptief onderwijs, aansluitend bij elk niveau.  
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Wij zijn een school die:  

Modern en vernieuwend is  

• Gericht onderwijs op vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw;  
• Computervaardigheden vanaf groep 1;  

• Goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.  

Wij zijn een vreedzame school die altijd volop in beweging is. Wij werken volgens het concept                
“Adaptief onderwijzen en Coöperatief leren” .  

Bij adaptief onderwijzen gaan wij uit van de verschillen tussen kinderen en stemmen het              
onderwijs af op de behoefte van de leerlingen . Het zelfvertrouwen en de eigen             
verantwoordelijkheid van de leerlingen worden zoveel mogelijk gestimuleerd.  

Dit vereist een pedagogisch klimaat dat de kinderen het gevoel geeft van:  

➢ competentie geloof en plezier in eigen kunnen;  

➢ relatie gevoel dat mensen je waarderen en met je willen omgaan; 

➢ autonomie gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij moeten  helpen.  

Coöperatief leren stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van de leerlingen. Er is              
veel variatie in werkvormen. De leerlingen leren veel van en met elkaar. Coöperatief leren              
bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een verbeterde sfeer in de               
groep.  

2) Leerlingen  

Leerlingenaantallen per peildatum 1 oktober 2018 
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* weging geen : 84%  (op 1-10-2017 was dit  83,12%)  
* weging 0.30 :  8% (op 1-10-2017 was dit  9,09%)  
* weging 1.20 :  9% (op 1-10-2017 was dit 7,79%)  
* totaal gewogen leerlingen :  17% (op 1-10-2017 was dit 16,88%)  
* onderbouw (4 t/m 7 jarigen) : 50% (op 1-10-2017 was dit 46,75%)  
* bovenbouw (8 jaar en ouder) : 50% (op 1-10-2017 was dit 53,25%)  
* totaal : 80 lln. (op 1-10-2017 was dit 77 lln)  
 
Verdeling aantallen naar gewicht  

 

 

17% van de leerlingen bij ons op school heeft een gewicht. Dit is gelijk aan het 
voorgaande schooljaar.  

 

Verdeling aantallen naar leeftijd  

 

De onderbouw was 1 oktober even groot als de bovenbouw. Ondanks voorspelde krimp is de 
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school groeiende. Dit komt door nieuwbouw, verhuizingen van buitenaf, maar ook door 
instroom van kinderen van buiten Langbroek. 

 

3) Prognose leerlingaantallen  

Prognose leerlingaantallen t/m 2023 

Volgens bovenstaande prognose van DUO is ons leerlingenaantal groeiende, waarna het stabiel 
blijft rond de 90. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met nieuwbouw in Langbroek.  

Ontwikkeling leerlingaantal vanaf 2013  
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4) Stroomgegevens  

Aantal leerlingen op 1 augustus 2018 : 77  
Aantal leerlingen op 31 juli 2019 : 94  
Verschil : 17  
Instroom 4 jaar :  8 
Instroom > 4 jaar :  10 
Uitstroom wegens verhuizing : 1  
Uitstroom wegens andere schoolkeuze : 0 
Uitstroom wegens plaatsing speciaal onderwijs : 0  
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Uitstroom voortgezet onderwijs 

 

Aantal leerlingen per schooltype  

 
VSO : 0 
PO/LWOO : 0  
praktijkonderwijs : 0  
VMBO BBL : 0  
VMBO BBL/KBL : 0  
VMBO KBL : 1  
VMBO theoretische leerweg :  1 
VMBO TL/HAVO : 2 
HAVO : 0 
HAVO/VWO : 1 
VWO : 2  

Keuze instellingen voortgezet onderwijs  

 
Vakcollege Maarsbergen 1 
Revius Doorn : 3  
Revius Wijk : 1  
MAVO Doorn : 2 
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Score eindtoets groep 8 afgelopen 3  jaar  

2016-2017 
In het schooljaar 2016-2017 hebben we ons plan ‘Werken naar de eindtoets’ aangepast. Alle 
kinderen van groep 7-8 hebben wekelijks huiswerk meegekregen op hun niveau. Dit om ook de 
A1 leerlingen op niveau te houden. Dat schooljaar scoorden we, met een weging van 21%, 80 (na 
ophoging 84,7); het landelijk gemiddelde was 78,3. De ondergrens 76,8. De score is inclusief een 
leerling die naar het praktijkonderwijs is verwezen. 
 
2017-2018 
Vorig schooljaar hadden we een weging van 17%. We scoorden opnieuw ver boven het landelijk 
gemiddelde van 81, namelijk 86,8. De ondergrens was 77,4. Van de 12 leerlingen scoorden 11 
leerlingen naar verwachting. Eén leerling scoorde beneden het advies (advies VWO- score HAVO). 
Bij geen van de leerlingen is het advies naar boven bijgesteld. 
 
2018-2019 
Dit schooljaar betreft het een kleine groep 8 (7 leerlingen). De weging is 17%. Voor de derde 
keer op rij scoren de kinderen boven het landelijk gemiddelde, namelijk 85,6 (landelijk 
gemiddelde 81,8). De kinderen scoren allemaal op het niveau waarop ze zijn ingeschat; enkele 
hoger. Van twee leerlingen is het advies opgehoogd. De fout in de berekening door de 
expertgroep PO heeft geen invloed gehad voor onze leerlingen. 
 
verhouding schoolweging en de gemiddeld behaalde referentieniveaus over drie jaar ( 1F en 
2F/1S)
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Conclusie 
Drie jaar op rij behalen de kinderen van groep 8 een mooie eindtoetsscore. Deze scores zijn 
passend; dit schooljaar zelfs boven verwachting. Een groot deel van de leerlingen scoort op taal 
en lezen op 2F niveau. Bij het rekenen zouden we nog meer kunnen streven naar 1S (hoewel dit 
eigenlijk niet geconcludeerd kan worden over een groep van 7 leerlingen). Gerekend over drie 
jaar behaalt 98% van de leerlingen 1F en 67,6% 2F/1S. 1F is einddoel (meeste leerlingen) 
basisonderwijs; je beheerst lezen, taal en rekenen voldoende; 2F is niveau dat nodig is om je in 
de wereld te kunnen redden (mbo 1,2,3, VMBO). 1S heeft betrekking op meer wiskundige 
opgaven (in de IEP)  
 
Vanaf groep 6 kijken we bij elke leerling al naar de ontwikkeling richting de referentieniveaus. We 
passen onze aanpak hierop aan. We blijven werken volgens ons plan ‘Werken naar de eindtoets’. 
Volgend schooljaar verwachten we een lagere eindtoetsscore. Hierbij baseren we ons op de 
tussenresultaten van de huidige groep 7 (CITO m7). Een aantal kinderen zal intensief 
ondersteund worden om de basis steviger te maken. Dit gebeurt door de eigen leerkracht. 
 
5) Inspectiebezoek  

 

Blijvende onderwijskwaliteit 

 

De Inspectie van het Onderwijs vraagt elk jaar alle basisscholen zich te verantwoorden over hun 
onderwijsresultaten. Controle vindt plaats via het bestuur. Onze school valt onder het 
basistoezicht; dit betekent dat de school geen risico's voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en 
de wet- en regelgeving wordt nagekomen.  

Het inspectiebezoek van 2014 was gericht op de volgende punten;  
❖ De opbrengsten/ resultaten  
❖ De leerinhouden/ methoden  
❖ Het schoolklimaat/ veiligheid  
❖ De zorg en begeleiding  
❖ De kwaliteitszorg (de zorg om kwaliteit te leveren en te behouden).  

De conclusie aan het eind van deze dag klonk als volgt: “De Piet de Springerschool is een veilige 
school met een betrokken en bekwaam team, waarbij aandacht is voor alle kinderen (zowel de 
gemiddelde leerling, de zorgleerling, maar ook de leerling die meer aankan). De school levert 
goede resultaten en heeft een goede structuur opgezet om deze kwaliteit te behouden. En dat 
alles in een prachtig, nieuw gebouw”.  

Ook kregen wij als school een rapport. Voor alle onderdelen kun je een score van 1 t/m 4 
behalen. 1 en 4 worden niet vaak gegeven (1 betekent zeer onvoldoende en 4 goed/ een 
voorbeeld voor andere scholen), 2 is onvoldoende, 3 voldoende. We zijn er zeer trots op dat we 
een rapport hebben behaald met een groot aantal 3-scores (voldoendes), maar ook relatief veel 
4-scores (goed/ een voorbeeld voor andere scholen). Deze 4-en scoorden we onder andere op 
de zorg, de tussenopbrengsten en de kwaliteitszorg.  

6) Kwaliteitszorg  

Ouder-/ leerlingtevredenheidspeiling:  
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In mei 2018 heeft er een ouder- en leerling-tevredenheidspeiling plaatsgevonden. Het           
gemiddelde cijfer dat ouders ons gaven was een 8,3 (landelijk is dit een 7,6). Het gemiddelde                
cijfer dat de kinderen ons gaven was 9,23 (landelijk is dit een 8,07).  

Personeelsbeleid  

Alle leerkrachten hebben een functioneringsgesprek gehad. In alle groepen hebben 
klassenobservaties plaatsgevonden, zowel door directie als door de IB-er. Leerkrachten hebben 
gericht bij elkaar in de klas gekeken (collegiale consultatie). De leerkrachten van groep 1/2 zijn 
meerdere keren op bezoek bij scholen geweest die ervaren zijn in het werken met ‘Onderbouwd’. 
Iedere leerkracht heeft dit schooljaar gewerkt met een ‘maatje’. De nieuwe onderwijsassistent is 
het gehele schooljaar begeleid door een collega.  
Er is in mei 2018 een tevredenheidspeiling onder de leerkrachten gehouden van ‘Scholen met 
succes’ (stichtingsbreed). 100% van de leerkrachten gaf aan dat ze overwegend met plezier naar 
school gaan. Gemiddelde cijfer was 8,75 (landelijk is dit 7,63).  
Uit de dit schooljaar afgenomen RI&E bleek hetzelfde, ondanks de werkdruk die gevoeld wordt. 
De gelden m.b.t. de werkdrukvermindering zijn ingezet. Komend schooljaar worden deze gelden 
ingezet t.b.v. inzet van de onderwijsassistent, inzet van invalleerkracht op piekmomenten en zo 
mogelijk een aantal uren een muziekleerkracht.  
 
Onderwijskundige beleidsontwikkelingen: evaluatie jaarplan 2018/2019  

 

Leerstofaanbod 
 
De methodes van Blink voor geschiedenis en Natuur en techniek zijn ingevoerd. Door Techniek 
talent.nu is een koppeling gemaakt met onze techniektorens. Uit een onderzoekje van onze 
leerlingenraad blijkt dat 96,8% van de bovenbouwleerlingen de methode leuk/leerzaam vindt. 
 
Het observatiesysteem “Onderbouwd” is ingevoerd in groep 1/2. 
 
De methode “Staal” spelling is geïmplementeerd in groep 7/8.  
 
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 werken met een eigen chromebook. 
 
Wetenschap en techniek 
 
Er is een beleidsplan en kwaliteitskaart opgesteld voor “Onderzoekend en ontwerpend leren”; 
onze visie op mediawijsheid hebben we onder de loep genomen door middel van het “Visiespel 
mediawijsheid” van bibliotheek ZOUT. Volgend schooljaar wordt dit uitgewerkt door de 
werkgroep “Onderzoekend leren”. 
 
Introductie en begeleiding 
Coaching Denise/ Ingrid;  Dit heeft ertoe geleid dat zij volledig mee kunnen draaien binnen onze 
school (werkwijze/aanpak is bekend en kunnen zij toepassen). 
 
Intervisie 
Het werken in werkgroepen. Zie “Wetenschap en techniek”; hiernaast heeft een werkgroep zich 
beziggehouden met het borgen van het “Coöperatief leren”. Volgend schooljaar wordt dit 
afgesloten met een Opfrisdag door bazalt. 
 
Schoolklimaat 
 
Burgerschap en pedagogisch klimaat 
Invoeren van Vreedzame school (jaar 1) +leerlingenraad. We hebben het eerste jaar achter de 
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rug en hebben alle blokken aangeboden. We merken dat de Vreedzame school goed aansluit bij 
de reeds bestaande aanpak. Kinderen en leerkrachten ervaren de lessen zeer positief. Er is een 
grote betrokkenheid; kinderen brengen zaken in en onthouden de aanpak goed. Het zal de 
komende jaren meer moeten inslijpen. Mediatie door leerlingen is uitgeprobeerd m.b.v. het 
A-team (assistentie op het plein). We hebben de ouders erbij betrokken d.m.v. nieuwsbrieven en 
een informatieavond in februari. De opkomst was enorm hoog.  
 
Kwaliteitszorg 
Doelstelling 9: (Stichting) Het gebruik maken van eenduidige instrumenten zodat kwaliteit op 
groeps,- schoolniveau integraal goed bewaakt en onderling uitgewisseld kan worden (invoering 
WMK/ParnasSys). Het vullen van de cockpit. Overstap naar WMK. Stichtingsbreed is ervoor 
gekozen om WMK de komende periode niet te hanteren. We zoeken naar een vervangende 
manier; onze school schrijft zelf kwaliteitskaarten om ons onderwijs te borgen (zie verder ook de 
kwaliteitskalender).  
 
Schoolplein 
Doelstelling 10: Het creëren van meer speelmogelijkheden voor de kinderen op het schoolplein 
(uitvoering Bouw, beleef, geniet). 
 
Kinderen hebben meegedacht over een natuurlijker speelplein (wedstrijd Bouw, beleef, geniet); 
hiermee hebben ze €15000,- gewonnen; dit plan wordt op het moment verder uitgewerkt. We 
krijgen meer ruimte na realisatie nieuwbouw “Binnenhof”. Op basis van het plan van de kinderen 
is er een definitief plan gemaakt door hoveniersbedrijf Mocking. Dit plan is vanaf maart 2019 in 
fases uitgevoerd; het vervolg is in het najaar (hierbij stemmen we af op de vorderingen van de 
nieuwbouw).  
 
Gevolgde nascholing conferenties/cursussen:  

 

Gevolgde scholing wie 

Vreedzame school (CED-groep) team 

Visiespel mediawijsheid team 

Formatieve assessment (Shirley Clarke) Jeanette en Chris 

Start audit-opleiding Jeanette 

Coaching voor IB-ers (CED-groep) Chris 

Vervolg logopedie Suzan 

Onderbouwd Jacqueline, Lida, Chris, Jeanette 

Schoolopleider Ella 

Oudergesprekken Denise, Jacqueline, Lida, Chris, Ingrid  

Met Sprongen vooruit Jacqueline 

cursus TOS en meertaligheid Lida, Jacqueline, Ingrid 

Studiedag stichting team 
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Cito-uitslagen (juni); analyse zie analyse opbrengsten januari en juni) 

Zorgverbreding  

Zorg voor kinderen op alle niveaus  

Zowel binnen als buiten de groep is extra zorg gegeven aan leerlingen die dit nodig hadden. Voor elke groep 
zijn groepsplannen (volgens werkwijze ParnasSys) geschreven. Zo nodig zijn er handelingsplannen, leerlijnen 
en OPP’s geschreven voor de leerlingen die binnen of buiten de groep extra zijn begeleid. Chris Uit den 
Bogaard begeleidt dit als intern begeleider.  

Onze school neemt deel aan het Samenwerkingsverband “ZOUT” (Zuid Oost Utrecht). Het afgelopen jaar 
hebben wij twee kinderen aangemeld bij het SOT. Voor vier leerlingen kregen wij een arrangement bekostigd 
vanuit gelden van het samenwerkingsverband. Er zijn geen leerlingen verwezen naar het Speciaal Onderwijs.  

11) Activiteiten gedurende het schooljaar  

Kinderpostzegels  

Groep 7/8 heeft ook dit jaar weer deelgenomen aan de kinderpostzegelactie. Dankzij de inzet van onze                
leerlingen is er weer een groot aantal zegels en kaarten verkocht. Zoveel dat we wederom het certificaat                 
‘Superschool’ ontvingen.  

Kinderboekenweek  

Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar ‘Kom erbij!”’.   

De vrijdag voor de herfstvakantie werd de Kinderboekenweek afgesloten met de jaarlijkse finale van de 
voorleeswedstrijd. Dat is toch altijd weer een spannende gebeurtenis. Toch lazen alle kinderen heerlijk 
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ontspannen voor op het podium. De deelnemers waren:  

Groep 3: Stijn 

Groep 4: Jill 

Groep 5: Senna 

Groep 6: Babs 

Groep 7: Fenna 

Groep 8: Nienke 

Grote winnaar was Senna uit groep 5. Nienke uit groep 8 heeft onze school vervolgens vertegenwoordigd bij 
de regionale voorleeswedstrijd.  

Tijdens de finale zijn ook de Gouden Griffel en het Gouden Penseel uitgereikt. Winnares van de Gouden 
Griffel is geworden Duncan uit groep 8. Tot winnaar van het Gouden Penseel is uitgeroepen Feline uit groep 
3. Het verhaal van Duncan en de tekening van Feline sieren een jaar lang de school.  

Sinterklaas  

Ook dit jaar heeft Sinterklaas onze school weer bezocht. Zoals ieder jaar was het weer een groot feest 
voor alle kinderen.  

De onderbouw heeft genoten van de jaarlijkse Pietenochtend.  

Kerst  

In de weken voor Kerst werden er allerlei extra leuke activiteiten gedaan. Zo werd er bijvoorbeeld een 
Kerst knutsel-circuit gehouden.  

Op de avond van de Kerstviering kwamen de kinderen in hun mooiste glitterjurken, nette overhemden of 
gewoon die heerlijke foute kersttrui naar school om gezellig met elkaar in de klas te dineren. Daarna volgde 
een lampionoptocht door de wijk, waarbij leerlingen van groep 7/8 het Kerstverhaal vertelden. 

Voorleesontbijt groep 1/2 en 3/4  

23 januari was het Nationale Voorleesontbijt. Daarom was er bij ons op school een speciale gast uitgenodigd 
om te komen voorlezen. De burgemeester van Wijk bij Duurstede. Aan de onderbouw werd door hem het 
boek ‘Harry de kater’’ voorgelezen. Spannend!  

Project: “Feest, weet wat je viert!”  

In alle groepen hebben we gewerkt aan ons jaarlijkse project. Dit jaar hebben we gekozen voor 
wereldgodsdiensten en de bijbehorende feesten. Tijdens het project werkte iedere groep drie weken lang 
aan een eigen tentoonstelling. Als kers op de taart zijn alle kinderen en leerkrachten naar Museum 
Catharijneconvent in Utrecht geweest.  

Schoolreis  

De groepen 1 t/m 6 zijn op schoolreis geweest naar 'Duinoord' in Helvoirt. Heerlijk klimmen, klauteren, 
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glijden, springen en spelen. Het was weer een geslaagd schoolreisje!  

Schoolkamp  

Groep 7/8 vertrok met prachtig weer op de fiets richting de ‘t Wilgje in Buren. Ze werden uitgezwaaid door 
de ouders en alle kinderen van de school. Tijdens het kamp hebben ze leuke dingen gedaan: vossenjacht, 
boogschieten, kanoën, winkelen en barbecueën.  

Avondvierdaagse  

Bij de 68e avondvierdaagse in Doorn hebben ook dit jaar weer alle deelnemers van onze school de eindstreep 
gehaald!  

Eindfeest  

Alle verjaardagen van de juffen en de meester werden op 11 juli gevierd. De leerkrachten organiseerden 
het feest; de kinderen namen allemaal iets lekkers voor de lunch mee. 

Eindmusical  

Woensdag 17 juli werd de eindmusical (een film deze keer vanwege de kleine groep) “Toetsie Foetsie” van 
groep 8 getoond op een bijzondere plek; Parc Broekhuizen in Leersum. De kinderen kwamen in 
galakleding aan. De avond was zeer geslaagd. De kinderen hebben een grote rol gespeeld bij het in elkaar 
zetten van deze film. We hopen dat de zeven kinderen van groep 8 terugkijken op 8 fantastische jaren 
OBS Piet de Springer. 

Afsluiting schooljaar  

De activiteitencommissie verraste alle kinderen dit jaar weer op de laatste schooldag. Alle kinderen kregen van                
de Activiteiten Commissie een ijsje aangeboden. Op deze wijze werd het schooljaar op een gezellige manier                
afgesloten. Iedereen had de mogelijkheid om elkaar een fijne vakantie te wensen of om gewoon een praatje te                  
maken.  

Bijzondere activiteiten  

• Groep 7/8 wint €15000,- met prijsvraag ‘Bouw, beleef, geniet’; plan is uitgevoerd  door Mocking Hoveniers  
• Een drukbezochte informatieavond over de Vreedzame School 
• Succesvolle ‘Tussen de Schuifdeuren’ 
• Persoonlijke records voor groep 7/8 bij de Mariënhoeveloop 
• Veel versierde, goed gevulde schoenendozen voor de actie van Edukans 
• Gezellige Koningsspelen 
• De onderbouw naar de lammetjes  
. Een bezoek aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug(groep 5/6 op pad met de boswachter).  
• Veel beweging tijdens de buitenlesdag (2 april) 
• Met alle kinderen naar Museum Catharijne convent (Feest, weet wat je viert) in Utrecht  
• Alle leerlingen van groep 7/8 zijn geslaagd voor het EHBO examen  
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Ter goedkeuring aangeboden aan:  

Namens het team;  

Directie : ...................................................  

Teamlid : ...................................................  

Namens de MR;  

Ouder : ...................................................  

Ter inzage aangeboden aan:  

Het schoolbestuur  

&  

De onderwijsinspectie  
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