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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 

 

Lustrum 

 

Wauw, wat een spetterende optredens! Playback-acts, 
toneelstukjes, prachtig gezongen liedjes, voetbal-trucjes, 
goochelacts, moppentappers enzovoort enzovoort.  
Twee uur lang hebben de kinderen en leerkrachten genoten 
van zoveel talent. De jury, bestaande uit wethouder Hans 
Marchal, Anja van Mourik, Nienke en meester Wim, had het 
erg lastig. Uiteindelijk ging Suzie uit groep 6 er met de beker 
vandoor. Een zelfgemaakte dans; wat was iedereen onder de 
indruk.  
 
Maar, aangezien we eigenlijk vinden dat iedereen heeft 
gewonnen, wachtte er een verrassing voor alle kinderen van 
groep 1 t/m 8. Op 19 mei gaan we op schoolreis naar… De 
Efteling.  
 
Speciaal voor onze 35e verjaardag. En daar hebben ze 
ongelooflijk veel zin in! 
 
 
Kunst Centraal groep 3/4  

 

We hebben vandaag een Grote Reis gemaakt. We zijn op reis geweest met een bus,               
genaamd Oscar. Oscar komt uit Antwerpen (ongeveer 200 kilometer vanaf Langbroek).           
Oscar werkte wel 20 jaar in Antwerpen en bracht de mensen naar hun werk en weer terug.                 
Maar hij wilde ook de rest van de wereld zien. Daarom ging hij met ons een Grote Reis om                   
de wereld maken. We vertrokken vanaf Cothen. We zijn onder andere in Spanje, Turkije en               
Rusland geweest. We zagen huizen, mensen, vulkanen, sneeuw, bergen, beren, vissen,           
kwallen, vogels en wolken. We reden, vlogen en voeren zo de hele wereld over en dat met                 
wel een snelheid van 400 kilometer per uur. Gaaf! 
 

 

Springernieuws 



 
Nieuwe leerling 

 

Op 15 oktober is Naomi 4 jaar geworden en mag ze eindelijk ook naar school. Wat vindt ze                  
het leuk op de school van haar grote broer Jack. Ze geniet volop en doet heerlijk met alles                  
mee.  
 
Opleiding mediatoren Vreedzame School 

 

Morgen, dinsdag 29 oktober start de opleiding tot mediator voor een aantal kinderen uit 
groep 7-8. Lola, Babs, Fleur, Danique, Esmee, Caitlin, Arthur, Tim, Thom, Jack, Jayden en 
Sander worden opgeleid tot een lid van het A-team. Zij leren andere kinderen te helpen bij 
het oplossen van kleine conflicten op school. De komende periode krijgen deze kinderen 
onder schooltijd 3 bijeenkomsten onder begeleiding van Eke Blijham van de CED-groep. 
 
Bosbezoek groep 1/2  

 

Woensdag 30 oktober gaan de kinderen van groep 1/2 naar de Kaapse bossen in Doorn 
voor een herfstwandeling. Met een zoekplaat gaan de kinderen op zoek naar herfstschatten 
in het bos. Denkt u aan geschikte kleding, schoeisel en een plastic tasje? 
Een aantal ouders zal meerijden en een groepje kinderen begeleiden; alvast dank 
daarvoor! 
 
Zet je licht aan 

 

De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel               
eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers       
zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20           
procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die         
fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar           
zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat          
uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets naar school           
gaan.  

De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een     
gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct voeren        
van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een       
sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het           
fietsenhok en op het pad voor het hek van de school.           
Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van            
de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet.  

Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze         
echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie         

wederom ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie  

Iedere school die meedoet met ANWB Streetwise heeft het sjabloon en het spuitkrijt             
ontvangen op school, wellicht heeft u de tag op ons schoolplein al zien staan! 
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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!  
 
 
Tussen de Schuifdeuren groep 1/2  

 

Op woensdag 13 november is groep 1/2 aan de beurt voor het jaarlijkse optreden. Alle 
kinderen doen mee, het belooft een leuke voorstelling te worden. Er wordt druk geoefend 
maar we verklappen nog niet waar het over gaat. Houdt u de datum alvast vrij? 
 
6 november 

 

Vlak voor de zomer eisten de vakbonden en werkgevers een noodpakket van ruim 420 
miljoen euro voor het primair- en voortgezet onderwijs. Dat was een eerste stap naar een 
brede investering in het hele onderwijs, dus ook voor mbo en hoger onderwijs. Tijdens de 
algemene politieke beschouwingen werd echter duidelijk dat dit kabinet niet wil investeren 
in onderwijs. Onderwijs en dus onze leerlingen zijn geen topprioriteit. 

“Om een duidelijk signaal aan de politiek af te geven is er een landelijke staking op 6 
november, wanneer de onderwijsbegroting wordt behandeld in de Tweede Kamer.  

Onze school sluit niet. Alle kinderen worden gewoon op school verwacht. Wel willen u 
vragen uw kind die dag een wit t-shirt aan te laten trekken #nog steeds het mooiste 
beroep dat er bestaat # investeer in de toekomst van ‘onze’ kinderen. 
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