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Lustrum 

Dit schooljaar bestaat onze school 35 jaar. Zoals u 
weet gaan we daar gedurende dit schooljaar aandacht 
aan besteden. Via de nieuwsbrief wordt u op de 
hoogte gehouden. Donderdag aanstaande vindt 
“Springer’s got talent” plaats. Een grote wens van de 
kinderen om dit samen met het team te doen.  
Een groot aantal kinderen heeft zich opgegeven om 

aan de andere kinderen van de school hun kunsten te laten zien.  
Heeft u donderdagavond 19 december al in uw agenda staan? Dan volgt voor alle ouders 
een grote verrassing! Wat ons betreft op naar de 40 jaar! 
 

Kinderboekenweek “Reis je mee?” 

 

Opening Kinderboekenweek. Wachten op het perron, lekker lezen met een maatje en meereizen met de trein.                

Leuk om te zien wat ieders lievelingsboek is; eigenlijk nog leuker om te zien hoe lief ze voor elkaar zijn. ;-) 

 

Springernieuws 



Afgelopen vrijdag hebben we de Kinderboekenweek met een jaarlijks ritueel afgesloten. 
Alle kinderen hebben eerder ontzettend hun best gedaan om een verhaal te schrijven en 
een tekening te maken met als thema "Reis Mee". Daarnaast werd in alle klassen door veel 
kinderen voorgelezen. 

Alle klassen-winnaars hebben afgelopen vrijdag tijdens de jaarlijkse voorleeswedstrijd 
gestreden om de titel 'Voorleeskampioen 2019'. Zij hebben gelezen voor de hele school en 
natuurlijk voor een échte jury. Dit jaar nam, naast ons trouwe jurylid Nienke en de winnaar 
van vorig jaar (Senna), een wel heel bijzonder jurylid plaats, namelijk: juf Juke. De 
voorlezers hebben het fantastisch gedaan. Hieronder een overzicht van de winnaars: 

● 1e plaats: Stijn Damen - groep 4  
● 2e plaats: Ilse van Dijk - groep 8 
● 3e plaats: Suzie Hagendoorn - Groep 6 

Eervolle vermelding: Noeá Smeets (gr. 3), Jill 
Heinemans (gr. 5) en Nieké Heinemans (gr. 7) 

Daarnaast is op deze laatste dag van de 
Kinderboekenweek het Gouden Penseel en de 
Gouden Griffel uitgereikt aan degene die de 

mooiste tekening heeft gemaakt en het beste verhaal heeft geschreven rondom het thema 
"Reis Mee!". Wat een prachtige tekeningen en verhalen zijn er gemaakt! Madeleine Muchall 
(gr. 4) is de winnares van het Gouden Penseel en Jack Berends (gr. 7) heeft de Gouden 
Griffel gewonnen. Deze tekening en dit verhaal zullen een jaar lang in onze hal te 
bewonderen zijn. 

Al met al was het weer een leerzame Kinderboekenweek vol leesplezier. 

Kascontrole 

Op 3 oktober heeft de kascontrole van de gelden van de activiteitencommissie 
plaatsgevonden. Dank aan onze penningmeester Desiree van Kooten voor deze klus; dank 
aan Anneke Damen en Rianda Aalbertsen voor het verrichten van de kascontrole.  
 

Groep 1/2 en 3/4 naar de Kinderboerderij 

Ter ere van Dierendag is groep 3/4 samen met groep 1/2 
naar de kinderboerderij in Wijk bij Duurstede geweest. We 
hebben vijf leuke verschillende activiteiten gedaan. Het 
voeren van de kippen, varkens en geiten én Luuk-keleku 
vonden de meeste kinderen het allerleukst!  

Dag van de leerkracht 

Ieder jaar bedenkt de AC iets lekkers of iets leuks voor de 
leerkrachten op de dag van de leerkracht op 5 oktober. Dit 
jaar werd er een prachtige slagroomtaart bezorgd. AC en alle ouders: bedankt! 
 

Nieuwe leerling 

Donderdag 10 oktober is Vera Vernooij 4 jaar geworden. Ze mag nu iedere dag naar 
school. Ze vindt het superleuk, samen met broer Thijs in dezelfde groep. Vera houdt van 
puzzelen en dat kan ze al heel goed.  
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Klassenouders 

Zoals u wellicht weet, werken we bij ons op school met klassenouders. Deze ouders 
verlenen hand- en spandiensten voor de leerkracht, waaronder het regelen van vervoer 
naar uitjes. U zult vast door hen benaderd zijn of worden. Voor de verschillende groepen 
zijn dit de klassenouders: 
Groep 1/2 Chantal Overvest-Jansen 
Groep 3/4 Christel van Doren 
Groep 5/6 Jet Albrecht 
Groep 7/8 Suzanne Sondervan 
 
Brandweer op visite in groep 3/4 

Vorige week dinsdag was de brandweer op bezoek in groep 
3/4. We leerden van alles over met name brandveiligheid. 
Voorbeelden van quotes die het meest zijn bijgebleven: 
“Niet hollen – maar rollen”, “eerst water – de rest komt 
later en 1 + 1 = 2”. De brandweerman legde ons onder 
andere uit welke stappen te nemen bij het bellen van het 
alarmnummer, hoe we het best blind (door de rook) een 
ruimte kunnen verlaten en wat te doen bij de vlam in de 
pan. Het was ontzettend leerzaam! 

Nieuws uit de Vreedzame School 

Alle groepen zijn gestart met blok 2 van ‘De Vreedzame School’. Blok 2: We lossen 

conflicten zelf op. Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een 
positieve manier met conflicten om te gaan. De lessen zijn onder andere gericht op het 
verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt 
bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing 
bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. 

Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we 
van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je 
loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt 
driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je 
zoekt naar een win-win-oplossing. 

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten  op te lossen  met behulp van de LOS 
HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat  met behulp van het 
stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf 
kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En er wordt ook gekeken naar 
conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties. 

In groep 7/8 is de sollicitatieprocedure gestart voor de mediatoren . 29 oktober start hun 
opleiding. Deze wordt gegeven door docente Eke Blijham van CED groep. Juf Suzan en juf 
Jeanette zijn hierbij aanwezig.  

Spelletjescircuit 

In verband met het spelen van een spelletjescircuit mogen de kinderen uit groep 1/2 , 3/4 
en 5/6 voor donderdag en vrijdag een spelletje mee naar school nemen. 
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Fietsenkeuring 

Dinsdag 5 november is onze jaarlijkse fietsenkeuring voor de groepen 3 t/m 8.  
 
Medewerkers van VVN controleren de fiets op veiligheid in het algemeen en verlichting in 
het bijzonder.  
Laten we zorgen voor een hoge opkomst; kom die dag allemaal op de fiets! In de bijlage 
vindt u de keuringseisen. 

 
Herfstvakantie 

Volgende week is het herfstvakantie. We wensen iedereen heel veel plezier en hopen jullie 
allemaal weer uitgerust terug te zien op maandag 28 oktober! Hieronder een leuke tip! 
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