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MR 
Vanavond vergadert de medezeggenschapsraad. Op de agenda staan onder andere het 
beleidsplan Engels, het veiligheidsbeleidsplan 2019-2023 en de begroting over 2020. Mocht 
u het interessant vinden om een keer hierbij aanwezig te zijn, dan kan dat. U kunt dit 
vooraf melden aan een van de leden van de MR. De vergadering start om half 8. De 
notulen worden geplaatst op onze website. 
 
Week van de mediawijsheid 
Kinderen groeien op met allerlei soorten media; van voorleesboekjes en filmpjes tot online 
muziek en spelletjes. Media zijn leuk en je kind kan er veel van leren. Tegelijkertijd zijn er 
ook risico’s en is het belangrijk dat kinderen veilig met media kunnen omgaan. 
 
Groep 7-8 doet deze week mee aan een serious game over de kansen en gevaren van 
(digitale) media. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over 
mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en 
nepnieuws? Leerlingen gaan samen in de klas én thuis de mediawijze uitdagingen aan en 
bundelen hun mediawijze krachten om MediaMissies te volbrengen. 
 
Als u meer over mediawijsheid wilt lezen of zien, klik dan op 
mediawijsheid.nl/mediadiamant of bekijk  
 
https://youtu.be/TFjHxVjS9rI.  
 
Lustrum 
Vlak voor de herfstvakantie hebben de kinderen genoten van de opening van ons lustrum. 
‘Springer’s got talent’ was een groot succes. Donderdag 19 december bent u aan de beurt! 
Kerst is hèt moment om gezellig samen te zijn, te genieten van een heerlijke maaltijd en 
tijd te nemen om elkaar te spreken.  

 
Op donderdag 19 december verzorgen wij met 
alle kinderen een Kerstdiner.  
De kinderen gaan de hele dag aan het werk om 
dit voor elkaar te krijgen.  
 
Zij heten u welkom, nemen uw jas aan, 
verzorgen de maaltijd, serveren uit, ruimen af 
etc. etc. Kortom, een heerlijk avondje uit voor u!  
Ook onze bovenburen worden hierbij uitgenodigd. 
Binnenkort ontvangt u meer informatie. 
 

 
 
 

Springernieuws 
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Vreedzame School 
In alle groepen starten we deze week met blok 3 van ‘De Vreedzame School’. In dit 
blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over 
communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. De kinderen 
leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar 
te luisteren. De één vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan 
oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. 
  
De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om 
goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er 
misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat 
daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. We bespreken met de kinderen dat 
mensen op verschillende manieren  naar dezelfde dingen kunnen kijken.  We spreken 
dan over  het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen 
dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en 
omdat we uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met 
meningsverschillen om te gaan. 
  
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat het om 
het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of 
‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over 
cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via 
sociale media en face-to-face. 
 
Vorig schooljaar hielden we u op de hoogte m.b.v. de kletskaarten en een nieuwsbrief. 
De kletskaarten blijven; om niet in herhaling te vallen brengen we u op de hoogte door 
middel van verschillende activiteiten. Als afsluiting van het vorige blok (wij lossen 
conflicten zelf op) maakt groep 7/8 deze week een vlog. Deze wordt binnenkort met u 
gedeeld. 

 
Opleiding mediatoren Vreedzame School 
Morgen, dinsdag 12 november wordt de opleiding tot mediator afgerond door een aantal 
kinderen uit groep 7-8. Lola, Babs, Fleur, Danique, Esmee, Caitlin, Arthur, Tim, Thom, 
Jack, Jayden en Sander zijn dan opgeleid tot lid van het A-team. Zij zijn een kei in het 
andere kinderen helpen bij het oplossen van kleine conflicten op school. Samen maken zij 
de sfeer op school nog fijner! Tijdens de “Tussen de Schuifdeuren” van 20 november 
ontvangen zij hun certificaat. 
 
Tussen de Schuifdeuren groep 1/2 en 7/8  
 
Groep 1-2: Woensdag 13 november is het zover, groep 1/2 is als eerste aan de beurt voor 
een optreden. Een half uur vol versjes, liedjes, dansjes en muziek. Alles in het thema 
herfst, gepresenteerd door een bijzondere gast! 
U bent welkom vanaf 11.50 uur. 
 
Groep 7-8:  

Op 20 november is groep 7-8 aan de beurt om hun ouders 
en opa’s en oma’s te vermaken. We gaan op reis naar de 
andere kant van de oceaan. Groep 7-8 neemt u mee naar… 
Las Vegas! U bent van harte uitgenodigd om met ons in de 
wereld van de glitter en glamour te stappen. We starten om 
11:45 uur. Tot dan! Viva Las Vegas! 
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Herfst in groep 1/2  
 
Woensdag 30 oktober hebben de 
kinderen in het Doornse bos  
samen met een aantal ouders 
een heerlijke herfstwandeling 
gemaakt.  
In het bos liep ook een 
schaapherder met twee honden 
en meer dan 200 schapen.  
Met goed gevulde dozen vol 
herfstschatten zijn de kinderen 
weer naar school vertrokken. 
 
 
  
 
 
 
 

Woensdag 6 november kwam boswachter Jeroen van Eijk 
bij ons op bezoek. Hij had van alles mee genomen. Hij 
vertelde heel veel over de herfst en de kleuren in het bos, 
de geweien van de herten, over zijn verrekijker, over 
(dode) dieren en nog veel meer.  
 
Bedankt voor het leerzame bezoek! 
 
 
Sint versieren 
Sinterklaas is alweer onderweg naar Nederland. Wij volgen de gebeurtenissen van het 

Sinterklaasjournaal. Vanaf vanavond kunt u dit spannende 
Sinterklaasjournaal dagelijks volgen om 18:00 uur. Aankomende 
vrijdag, 15 november, wordt de school weer leuk versierd. Fijn dat een 
aantal ouders zich al heeft opgegeven om te komen helpen. Meer hulp 
is echter van harte welkom - Vele handen maken immers licht werk! 
We starten om 8:45 uur. Opgeven kan bij juf Jacqueline of juf Chantal. 

Tijdens de Pietenochtend met de onderbouw op woensdag 27 
november gaan we ook verlanglijstjes knutselen. Hiervoor zijn wij nog 
op zoek naar speelgoedboeken en reclamefolders waaruit geknipt mag 
worden. Alvast bedankt! 

 
Voortgangsgesprekken groep 1/7 en adviesgesprekken groep 8 
In de week van 25 t/m 29 november vinden de voortgangsgesprekken plaats. Dit gesprek 
is facultatief. Het is op verzoek van u en/of de leerkracht. U kunt vanaf maandag 18 
november inschrijven via de app (kopje oudergesprek) of via de link 
https://inschrijven.schoolgesprek.nl/?s=1663. 
De inschrijving sluit 22 november om 21:00 uur. U kunt inloggen met de voornaam van uw 
kind (gebruikersnaam) en uw postcode (wachtwoord).  
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Groep 8 krijgt een voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs. Deze gesprekken zijn al 
gepland en vinden plaats op woensdag 20 november. Ouders hebben hier een mail over 
ontvangen. Uw kind mag aanwezig zijn bij dit gesprek.  
Voor groep 5/6 vinden de gesprekken plaats op maandag 25 en dinsdag 26 november. 
 
Voel jij je lekker tour groep 5/6  

Twee weken geleden heeft groep 5/6 de eerste les gehad van een reeks van tien in het 
kader van de ‘Voel jij je lekker tour’. Aan de hand van filmpjes en opdrachten hebben de 
kinderen geleerd wat de schijf van vijf inhoudt, wat gezond eten is en wat duurzaam eten 
is. Wat kun je bijvoorbeeld eten i.p.v. vlees? De lessen zijn verspreid over het hele 
schooljaar en worden gegeven door Diane Abbing. Vandaag hebben we les gehad over het 
ontbijt. Na informatie over het belang van ontbijt zijn ze per tweetal een wrap gaan 
insmeren met yoghurt en daarna gaan vullen met fruit, dat ze zelf gingen snijden. Tot slot 
mochten ze gaan proeven hoe deze combinatie was. De andere lessen die worden gegeven 
gaan o.a. over water, suikers, eiwitten, traktaties, smaak en proeven. Hierbij wordt 
uiteraard rekening gehouden met allergieën.  
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