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Lustrum 

Wij bestaan dit schooljaar 35 jaar. Dat gaan 
we vieren! Gedurende het schooljaar is er een 
aantal feestelijke activiteiten. Op donderdag 
17 oktober starten we met een activiteit voor 
de kinderen: “Springer’s got talent”. De 
kinderen hebben hier vandaag uitleg en een 
brief over gekregen. We hopen dat zoveel 
mogelijk kinderen de uitdaging aangaan. Het 
team en de AC is al in training voor hun acts. 
Ook voor u als ouder staat er een verrassing 
op het programma; dit vindt plaats op 
donderdagavond 19 december.  Het zou erg 
gezellig zijn als alle ouders dan aanwezig 
kunnen zijn. Noteer deze datum alvast in uw 
agenda. 
 

 

Startgesprekken 

Deze week houden wij als school weer de startgesprekken. We hebben veel inschrijvingen 
ontvangen. Mocht de leerkracht alsnog een gesprek willen voeren met degenen die niet in 
de gelegenheid waren bij het startgesprek aanwezig te zijn, dan neemt hij/ zij contact met 
u op. 
 

Nieuwe leerlingen 

Puck en Nils zijn in de zomervakantie 4 jaar geworden en dat betekent dat ze nu echt in 
groep 1 zitten. Ze hebben het reuze naar hun zin. Nils vindt het heerlijk om met de houten 
trein en de Kapla te spelen en Puck geniet van de huishoek en het knutselen. 
Liam is vandaag voor het eerst op school, vorige week is hij 4 jaar geworden en ook hij 
mag nu iedere dag naar school.  
 
Yara en Roan zijn na de vakantie gestart in groep 4 en 7. Zij zijn in de zomervakantie 
verhuisd naar Langbroek. Het lijkt alsof ze al jaren op school zitten. Fijn dat ze zo snel een 
plekje hebben gevonden. 
 
Vandaag is Evangel  gestart in groep 5. Zij is dit weekend verhuisd naar Langbroek. De 
groep heeft zich enorm verheugd op haar komst. We hopen dat ze snel is gewend bij ons 
op school. 
 
Puck, Nils, Liam, Yara, Roan en Evangel; veel succes en plezier op de Piet de 
Springerschool! 
 
 

 

Springernieuws 



Even voorstellen 

Dit schooljaar hebben wij in meerdere groepen stagiaires. Daar zijn wij blij mee, want het 
levert, naast extra handen in de klas, vaak leuke nieuwe ideeën op. In groep 1/2 zijn twee 
stagiaires, Sanne en Iris. In groep 5/6 is Marja gestart en in groep 7/8 Elvira. De komende 
nieuwsbrieven stellen zij zich aan u voor.  

 
Ik ben Sanne de Ruiter, 28 jaar en kom komend jaar stage lopen 
op de Piet de Springer. Ik ga nu naar het tweede studiejaar van de 
ALPO (Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs). Het eerste 
half jaar loop ik op donderdag stage in groep 1-2, in het nieuwe 
jaar zal ik stage gaan lopen in een van de bovenbouw groepen. 
Naast mijn studie werk ik in de gehandicaptenzorg, een dankbaar 
en prachtig beroep maar mijn hart ligt bij het werken met kinderen, 
vandaar dat ik de switch heb gemaakt naar het onderwijs. 
Daarnaast vind ik het heerlijk om een stuk te gaan wandelen, ik 
hou van reizen en fotografie en speel zo af en toe wat op mijn 
gitaar. 
 
Ik heb veel zin in het komende jaar, ik hoop veel te leren en leuke 
lessen te gaan geven. 

 

 

Open monumenten dag (verslag door Emmy en Senna) 
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verslag monu me nt e nd ag : 
Boe rd e rij  Mu c h al l , d aar ware n wi j  af g e l op e n vri j d ag ( d at u m:  1 3 -0 9-20 1 9) 
Boe rd e ri j  Mu c h al l  d e e d  me e  aan op e n monu me nt e nd ag . Wi j  h e bbe n e e n h e l e 
l e u ke  d ag  g e h ad , e n ook ve e l  g e l e e rd  D e  g roe p  was i n 2 g roe p e n  ve rd e e l d .  

We hadden ook  potscherven gevonden  en die  had de familie Muchall 

gevonden tijdens de verbouwing . Eigenlijk  zouden we  met een metaaldetector 

gaan zoeken, maar het ging anders dan verwacht.  jammer!  We  hebben ook 

ontdekt hoe je kan zien dat iets een monument is.  Er was ook een grappige 

tuinkabouter waar vroeger de kippen ingang was haha dat was heel 

grappig!We kregen plaatjes te zien, die hingen met knijpers vast aan een lijn,. 

De plaatjes waren plaatjes van huizen, we moesten dan raden of het een 

monument was of niet . We kregen daarna een blad met vragen, een voorbeeld: 

Hoe kun je zien hoe oud dit monument is. Het was leuk en gezellig, De scherven 

waren heel oud, sommige wel ouder dan 1000 jaar!!!!! Sommige kinderen 

hadden oude dingen meegenomen  waarvan ze niet wisten wat het was of hoe 

oud het was, Deze kinderen hadden spullen meegenomen: Emmy een fossiel 

was zeker meer dan een miljoen jaar oud. Jesse een sjiek oud horloge; we 

weten niet hoe oud het is. Ben kogels en een muntje. hoe oud het is weten we 

niet. Stan zwijnenbek wij weten niet hoe oud de zwijnenbek is.  

 

Loket Wijk 

Aanstaande donderdag 19 september houdt Marina Boekhout van Loket Wijk (vanaf half 9) 
weer spreekuur bij ons op school. U kunt met al uw opvoedvragen bij haar terecht.  
Marina is ook bereikbaar via email: mboekhout@ggdru.nl 
 

Algemene informatie-avond 

De informatieavond voor alle groepen vindt plaats op dinsdagavond 24 september van            
19:00 uur tot 20:00 uur. Dan zijn alle ouders met hun kinderen van harte welkom! Deze                
avond krijgt u ook informatie van de AC en MR.  

Om 19:00 wordt er in groep 5/6 informatie gegeven over het huiswerk, in groep 7/8 vindt                
dat plaats om 19:15. 

De bijbehorende stukken hiervoor vindt u binnenkort op onze site          
www.obspietdespringer.nl onder het kopje “onderwijs-----jaarverslagen”. De uitnodiging       
voor deze avond vindt u in de bijlage. 
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Informatieavond groep 8 

Op dinsdag 8 oktober is er speciaal voor de ouders van groep 8 een informatieavond over 
het voortgezet onderwijs. De ouders van groep 7 zijn ook welkom deze avond. U krijgt 
informatie over het advies en de verschillende middelbare scholen. De avond start om 
19:30 uur en zal rond 20:30 uur eindigen.  
 
Toestemming gebruik foto’s/filmpjes 

Vorig schooljaar hebben we u gevraagd om toestemming voor het gebruik van 
beeldmateriaal en online diensten. U heeft hiervoor een formulier ingevuld. Het betreft de 
website, de app, facebook en de schoolgids. Ouders van nieuwe leerlingen hebben dit 
formulier ook gekregen. Wij gaan er vanuit dat dit toestemmingsformulier nog steeds van 
toepassing is. Mocht u iets willen wijzigen, neem dan contact op met de leerkracht van uw 
kind of met juf Jeanette. 
 

Kinderpostzegels 
Woensdag 25 september start de kinderpostzegelactie 2019. 
Vanaf 12:00 uur gaan de kinderen van groep 7/8 bij familie, 
vrienden en buren langs om zoveel mogelijk postzegels te 
verkopen. Naast kinderpostzegels kunt u ook kaarten, 
pleisters, een theepakket, bolletjes of een tas bestellen. De 
bestellingen kunnen via de app bij de kinderen worden 
gedaan, maar ook op een bestelformulier.  Groep 7/8: Veel 
succes met de verkoop! 
 
Oproep luizenouder

 

 

Wij zijn op zoek naar versterking van onze luizenouders Elsbeth (moeder van Luuk en 
Thijs) en Simone (moeder van Esmee, Noor en Liz). Na elke vakantie (zo’n 6 keer per jaar) 
controleren zij alle kinderen op hoofdluis. Een gezellige taak en sinds vorig televisieseizoen 
een erebaan;-). Ervaring is niet nodig. 
Mocht u interesse hebben, reply dan op deze mail of neem contact op met juf Jeanette. 
Alvast dank! 

4  



 
Schoolfotograaf 

 

Aanstaande 
maandag 23 
september komt 
de 
schoolfotograaf 
op school. De 
fotografen van 

Rainbow 7 maken foto’s 
van de kinderen en van 
de broertjes en zusjes uit 
een gezin. Wanneer één 
van uw kinderen nog niet 
op school zit, kunt u voor 
schooltijd een foto laten 
maken. De intekenlijst 
hangt vanaf 
dinsdagochtend op het 
prikbord bij de voordeur. 
In de bijlage vindt u de 
flyer van de fotograaf. 
 
 
 
Juf Suzan 

 

Supertrots zijn wij op onze juf Suzan. Vorige week heeft 
zij haar scriptie verdedigd en is ze geslaagd voor haar 
studie logopedie. 
Suzan van harte! #Hoe hoog leg jij de lat? 
 
 

 

 

 

 

 

Juf Juke 

Lieve kinderen, beste ouders.  
Vorig jaar kreeg ik bij mijn afscheid van jullie een hotelbon. Een prachtig cadeau.  
Daarom wil ik jullie laten weten, dat we hem hebben gebruikt om naar Ootmarsum te 
gaan, een stad in Twente, Overijssel. We hebben gewandeld en gefietst in een super mooie 
omgeving.  
Langs deze weg, wil ik jullie nogmaals bedanken.  
 
Juf Juke 
 
Studiedag 

Vrijdag 27 september heeft het team een studiedag. Wij hebben dan een scholing m.b.t. 
het coöperatief leren. De kinderen zijn de hele dag vrij. 
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