
                                                                                           Regel van de maand: We horen bij elkaar 
 

HET SPRINGERNIEUWS BEVAT INFORMATIE OVER SCHOOLSE EN ANDERE ZAKEN. JAARGANG  25, 

HET SPRINGERNIEUWS IS EEN UITGAVE VAN DE O.B.S. PIET DE SPRINGER PRINSENPLEIN 1 3947 PG LANGBROEK 

 

Vakantie 

 

Wat fijn om alle kinderen vanochtend weer vrolijk en gezond op school te zien. Vol met 

enthousiaste verhalen over hun vakantie. Het was een prachtige zomer! 

In de groepen is het schooljaar feestelijk geopend. We gaan er met z’n allen weer een leuk 

en leerzaam schooljaar van maken. Wij hebben er zin in! Dit jaar is een bijzonder 

schooljaar, omdat de school 35 jaar bestaat. Binnenkort leest u hier meer over. 

 

Schoolgids en jaarplanning 

De app en website zijn weer helemaal up-to-date. In de app is de volledige jaarplanning 

opgenomen. Op de website vindt u onze schoolgids; hierin vindt u alle informatie over het 

reilen en zeilen van de school. Zie: https://www.obspietdespringer.nl/school/schoolgids/. 
We wensen u veel lees- en kijkplezier! 

 

Folders 

Wij krijgen als school aan het begin van het schooljaar veel folders met het verzoek 

dit uit te delen aan de kinderen. Het betreft hier onder andere folders van type- 

cursussen, tijdschriften etc. Een aantal folders geven wij mee aan uw kind. Puur ter 

info. 
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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 dit schooljaar geen wegwerp drinkpakjes/drinkflesjes meer 

mee naar school worden meegenomen. We vragen u het drinken mee te geven in een 

beker/dopper. 

Luizencontrole  

Vandaag zijn alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Bij een aantal kinderen zijn neten 

aangetroffen. Deze ouders worden op de hoogte gebracht. Blijft u ook zelf regelmatig 

controleren. Mocht uw kind hoofdluis/neten hebben, informeer dan de leerkracht. 

Luizenouders Simone en Elsbeth, bedankt! 

Leerlingenraad 

Voor de zomervakantie zijn de verkiezingen geweest voor een nieuw te vormen 

leerlingenraad. De leerlingenraad gaat vijf keer per schooljaar in gesprek met juf Jeanette 

over allerlei onderwerpen. Vlak voor de zomervakantie is er bijvoorbeeld een onderzoekje 

geweest door één van de leden naar de tevredenheid van de leerlingen over de nieuwe 

methode “Blink”. De leerlingenraad wordt dit schooljaar gevormd door de volgende 

leerlingen: 

● Groep 8: Ilse van Dijk (voorzitter) 

● Groep 7: Nieké Heinemans 

● Groep 6: Suzie Hagendoorn 

● Groep 5: deze week zijn er verkiezingen 

 

Schoolplan 2019-2023, jaarverslag 2019 en jaarplan 

Gedurende het vorige schooljaar hebben we gewerkt aan ons nieuwe schoolplan voor de 

komende vier jaar. Dit plan is opgesteld op basis van brainstormsessies binnen het team, 

besprekingen binnen de MR, de ouder- en leerling-enquête van ‘Scholen met succes’ en 

ontwikkelingen binnen ons bestuur. We presenteren het plan met trots op onze website. 

 

Hier vindt u ook ons jaarverslag over het schooljaar 2018/2019.  

Het jaarplan voor 2019-2020 wordt op korte termijn besproken binnen de MR. Na 

goedkeuring wordt dit ook op de website geplaatst. 

 

Vreedzame school (blok 1; we horen bij elkaar) 

De eerste twee weken van het schooljaar geven we elke dag lessen uit Blok 1. 

Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok 1. Tijdens dit blok staat het 

samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende 

schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar 

omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. 

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft 

dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en 

elkaar waarderen. 
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Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve 

opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met 

je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. 

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve 

opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. 

De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen 

respect moet hebben voor de mening van anderen. 

Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere 

dag een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één 

les. 

Vandaag is meester Chris (de nieuwe vertrouwenspersoon) langs alle groepen geweest met 

‘De oplosbus’. Alle kinderen zijn op de hoogte dat, als ze niet uit een probleem komen met 

de groep en de leerkracht, ze een briefje in de oplosbus kunnen doen. De kinderen worden 

dan ondersteund om tot een oplossing te komen. 

 

Nieuws van BSO ‘de Helden” 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Sinds we in mei gestart zijn met Bso de Helden, voelt het alsof we al jaren op de hartelijke 

Piet de Springerschool in huis zijn. Het kleinschalige karakter en het persoonlijke contact 

maakt het een vertrouwde plek voor de kinderen.  

 

En, enthousiaste leerkrachten maakt enthousiaste kinderen, dus is het een feestje om hier 

te mogen zijn! 

  

We maken gebruik van het lokaal van groep 1/2, de hal en de mooie buitenlocatie. 

We hebben een ruim aanbod aan knutsel- en spelmateriaal en hebben voor de echte koks 

in spe materialen om iets lekkers te bakken, zoals cakes/koekjes.  

Zowel individuele als groepsactiviteiten worden georganiseerd. Dit bevordert de 

saamhorigheid. 
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Ook gaan we er geregeld op uit; de natuur in struinen en de speeltuintjes bezoeken die we 

onderweg tegenkomen. We bieden creatieve, spel en sportactiviteiten aan, maar inbreng 

en de invulling van de kinderen is in hun vrije tijd het belangrijkst. Zij mogen zelf beslissen 

wat ze gaan doen, (niets moet, 'bijna' alles mag;)). En daar ontstaan de leukste ideeën uit. 

 

Een spectaculair optreden kwam er vanuit de kinderen van de Bso en vriendjes/ 

vriendinnetjes van buitenaf. 

Vervolgens verzorgden zij een voorstelling voor bezoekers van Dorpshuis ‘de Toekomst’. De 

prettige samenwerking met Dorpshuis ‘de Toekomst’ levert voor zowel jong als oud mooie 

momenten op. 

Door de kleinschaligheid kunnen we goed inspelen op de behoeftes van de kinderen, en dat 

maakt deze Bso tot zo’n fijne en bijzondere plek! 

  

De BSO is groeiende. De dinsdagen en donderdagen zal collega Sesjena de Bso komen 

versterken. Hier kijken we naar uit. De kinderen zijn ook al heel enthousiast over haar! 

Zij stelt zich voor in deze mailing. 

  

Op dit moment kunnen we nog kinderen plaatsen op maandag, dinsdag en donderdag. 

Wees er snel bij, want vol is vol. 

Dus mocht je je kind(eren) op deze te gekke Bso een plezierige tijd willen laten beleven, 

neem dan contact op met de afdeling Klantrelaties van SKDD: 

 

Telefoon: 0343 516000 of via 

Mail: info@skdd.nl 

  

  

Tot ziens bij Bso De Helden, 

  

Hartelijke groetjes, 

  

Marjolein en Sesjena 

Pedagogisch Medewerkers SKDD 

  

Even voorstellen 

 

Hi allemaal,  

Nieuw schooljaar, nieuw gezicht, mijn naam is 

Sesjèna ( lastige naam om uit te spreken maar 

het went vanzelf ) Ik reageer ook op Ses. 

Komend schooljaar kom ik Marjolein versterken 

op de BSO Ik heb er onwijs veel zin in! Wat je 

van mij kunt verwachten is dat ik graag met de 

kids buiten op avontuur ben, samen op 

ontdekking in de natuur, leuke sport en spel 

activiteiten, speurtochten... Ik tover van alles uit 

m’n toverhoed. Daarnaast zit ik vol creatieve 

uitspattingen, toneel, dans, knutselen, lekkere 

dingen bakken, niks is mij te gek!  

Ik werk alweer 11 jaar in de kinderopvang, 

waarvan 6 jaar op een agrarisch kinderdagverblijf 

in Soest. Dit is ook mijn geboorteplaats. Na een 

half jaar door Australië te hebben gereisd ben ik 
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in Cothen terecht gekomen. Ik hou dan ook erg van mooie reizen maken, nieuwe plekken 

ontdekken en mensen ontmoeten. Ook vind je me vaak in de tuin of aan de wandel in de 

natuur. In Australië heb ik ukulele leren spelen. Het zou heel goed kunnen dat binnenkort 

de hele BSO een ukulele wil, want het is een onwijs leuk instrument. Met vier akkoorden 

kan je bijna alle liedjes spelen. Ik kijk er naar uit om alle kids en ouders te ontmoeten en 

jullie beter te leren kennen. Ik zeg tot gauw !  

Ciao Sesjèna 

 

Het volgende Springernieuws komt uit op: maandag 16 september. 
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