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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 

 
Ontruimingsoefening 

 
Dinsdag 24 september hadden we onze aangekondigde brandoefening. De kinderen en 
leerkrachten deden het super. Binnen 2 minuten was de hele school ontruimd. Ook de 
leidsters van de BSO waren aanwezig om te zien hoe wij hier de ontruiming doen, zodat zij 
hierop in kunnen haken bij hun ontruiming. Na schooltijd hebben we dan ook nogmaals 
ontruimd, nu met de kinderen van de BSO. Ook deze ontruiming ging prima! 
Nu maar zien hoe het bij de onaangekondigde ontruiming gaat. We hebben er alle 
vertrouwen in! 
 
Ouderbijdrage 
Vandaag krijgen de kinderen de brief voor de ouderbijdrage mee naar huis. Na overleg met 
team, AC en MR is besloten om de ouderbijdrage te verhogen met €2,50. 
De ouderbijdrage per kind is vastgesteld op  €32,50. 
 
 
 

Springernieuws 



Kinderboekenweek 
Aanstaande woensdag begint de Nationale Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: ‘Reis 
Mee!'.  
 
De kinderen zullen gedurende anderhalve week aan de slag gaan met dit thema. Voor de 
opening willen we dat alle kinderen hun eigen lievelingsboek van thuis meenemen. Wilt u 
uw kind helpen herinneren dit woensdag mee te nemen?  
 
Ook dit jaar kunnen alle kinderen meedoen met de voorleeswedstrijd. Zij kunnen intekenen 

op de lijsten die vanaf morgen in 
de klassen hangen. De kinderen 
die zich opgeven gaan natuurlijk 
voor de eerste prijs, de titel 
voorleeskampioen 2019. 
Onderstaand de data van de 
voorrondes in de klassen:  
 
· Groep 3: 7 oktober  
· Groep 4: 4 oktober  
· Groep 5: 4 oktober  
· Groep 6: 7 oktober  
· Groep 7: 7 oktober  
· Groep 8: 4 oktober  
 

Uit iedere klas wordt een winnaar gekozen en deze winnaars nemen het op vrijdag 11 
oktober tegen elkaar op tijdens de finale van de voorleeswedstrijd. Spannend! 
 
Groep 1/2 en 3/4 naar de Kinderboerderij 

Aanstaande donderdag (3 oktober) brengen de groepen 
1 t/m 4 een bezoek aan Kinderboerderij de Vliert in Wijk 
bij Duurstede.  
Dit bezoek vindt plaats ter ere van Dierendag. We gaan 
vijf verschillende activiteiten doen.  
 
Fijn dat er voldoende ouders bereid zijn gevonden om te 
rijden/een groepje te begeleiden. Wellicht is het handig 
om uw kind oude kleding en oude schoenen/laarzen aan 
te laten trekken.  

 
Brandweer op visite in groep 3/4 
Volgende week dinsdag, 8 oktober, brengt de brandweer een 
bezoek aan groep 3/4. De brandweer laat kinderen zien 
welke stappen je kunt ondernemen om brand te voorkomen 
maar ook wat je moet doen in geval van brand.  
Het alarmnummer komt ter sprake en wat je in dat geval 
moet melden. 
 
 
Leerlingenraad 
Dit schooljaar zijn we gestart met een leerlingenraad. Een leerlingenraad is een groep 
enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die 
zich inzet voor een prettige gang van zaken op school. In ons geval gaat het om leerlingen 
uit de groepen 5 t/m 8 (Jill, Suzie, Nieké en Ilse (voorzitter)). 
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De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op 
school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar ideeën en voorstellen van alle 
leerlingen. Dit staat standaard op de agenda van de Vreedzame School. Daarnaast brengt 
de school (directie/ leerkrachten) agendapunten in. 
 
De eerste vergadering van de leerlingenraad met juf Jeanette heeft plaatsgevonden op 19 
september. Punten die o.a. aan de orde zijn geweest: 

1. De grote hoeveelheid fietsen op het plein; de leerlingenraad helpt mee een plan te 
maken om dit te verminderen; 

2. De kinderen willen graag helpen bij het tuinonderhoud; 
3. De inzet van de plusgroep bij het goed scheiden van het afval. 

 
Er komt een kopje ‘leerlingen’ op de website. Onder dit kopje worden de notulen geplaatst. 
 
Even voorstellen 
Heyhoi! Mijn naam is Elvira en dit jaar loop ik stage in groep 
7/8. Ik volg de opleiding onderwijsassistent en zit momenteel in 
mijn laatste jaar, super leuk dat ik hier mijn laatste jaar van 
deze opleiding stage kan lopen! Hierna wil ik graag naar de 
pabo aangezien ik het werken met kinderen super leuk vind! Ik 
vind het leuk om te sporten, hockey is dan wat ik het liefst doe. 
Ook hou ik heel erg van muziek en het leren van nieuwe talen. 
Zo ben ik nu al een tijd Spaans aan het leren. Ik heb heel erg 
veel zin in dit aankomende jaar, en dat we er maar een heel 
gezellig schooljaar van maken. Ik ben hier het hele jaar te 
vinden, dit zou beginnen met woensdag, donderdag & vrijdag 
en over een paar maanden komt de maandag erbij. Dus we 
komen elkaar vast in de gangen tegen! 
 
 

 
Ik ben Iris van Eijk, 15 jaar en zit op het Christelijk college Zeist. 
Ik kom tijdelijk stage lopen op de Piet de Springer in groep 1/2 op 
de dinsdag en de woensdag. Ik zit in het laatste jaar van mijn 
middelbare (vmbo) opleiding en zal dit jaar dan ook examen gaan 
doen, mijn school is helemaal gericht op zorg en welzijn en 
vandaar mijn stage met kinderen. Zelf heb ik ook op de Piet de 
Springer gezeten en ik ben dan ook de zus van Tim van Eijk 
(Groep 8). Daarnaast vind ik het super leuk om te sporten, te 
schaatsen, en mee te gaan jagen ook werken op de boerderij vind 
ik ontzettend leuk! Verder vind ik het ook heel erg leuk om met 
kinderen om te gaan/te werken, en ik hoop de komende 2 
maanden dan ook veel te gaan leren. Ik heb er dan ook super veel 
zin in en ben erg benieuwd! 
 

 
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.  
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Herhaalde oproep luizenouder

 
 
Wij zijn nog steeds 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! 
 
Springer‘s got talent 
Op donderdag 17 oktober vindt op school, in het 
kader van ons 35 jarig lustrum, een heuse 
“Springer’s got talent” plaats. Inschrijven hiervoor is 
verlengd tot en met woensdag 2 oktober. Mocht uw 
kind zich nog niet opgegeven hebben dan kan dat 
dus nog! 
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