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Vreedzame School; mediatoren geslaagd 

Eén van de pijlers binnen de Vreedzame 
School is de betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van kinderen bij het 
nemen van beslissingen en het bemiddelen bij 
conflicten. 

Binnen de Vreedzame School wordt een aantal 
leerlingen getraind als mediator om te helpen 
bij het bemiddelen van conflicten. Zij zullen 
met name in de pauzes meehelpen om kleine 
ruzies en conflicten onder toeziend oog van de 
leerkrachten op te lossen. 

Afgelopen maand zijn de mediatoren-trainingen, gegeven door Eke Blijham van CED-groep. 
Thom, Lola, Arthur, Esmee, Sander, Danique, Tim, Caitlin, Jack, Babs, Jayden en Fleur 
hebben de training gevolgd en zijn geslaagd. Tijdens de ‘Tussen de schuifdeuren’ van groep 
7/8 zijn de diploma’s aan hen uitgereikt. Van harte gefeliciteerd! 

Ook juf Suzan en juf Jeanette zijn geslaagd. Zij mogen voortaan de training geven aan 
(toekomstige) mediatoren.  

Nieuwe leerling: 
Milou van Vulpen is maandag 18 november vier jaar oud geworden en mag nu echt naar 
school. Ze speelt graag in de huishoek met de poppen en het keukentje. Ook vindt ze het 
erg leuk om bij andere kinderen te kijken, wat die aan het doen zijn. Er is zoveel te 
ontdekken in de klas. Milou we wensen je een heel fijne tijd bij ons op school!  
 
Tussen de Schuifdeuren groep 1/2 en 7/8 
Groep 1/2  
Tussen de schuifdeuren stond helemaal in het teken van de herfst met liedjes, muziek en 
gedichtjes. Dit alles gepresenteerd door tante Truus uit Onderbouwd.  Nadat groep 3/4 
naar de generale repetitie had gekeken waren de ouders en opa’s en oma’s aan de beurt. 
Mede door de tips en tops van groep 3/4 werd het een groot succes. Heel goed gedaan 
groep 1/2. Applaus! 
 
Groep 7-8 
Wat een show! De kinderen van groep 7-8 hebben Las Vegas 
naar Langbroek gebracht met prachtige dansjes, gokken in 
het casino, cabaretshows en zelfs een trouwerij met Elvis! 
Iedereen deed erg goed zijn best om er een mooie show van 
te maken, en dat is zeker gelukt! Goed gedaan allemaal! 
Viva Las Vegas! 

Springernieuws 



Voortgangsgesprekken groep 1/7  
Deze week vinden de voortgangsgesprekken plaats. Hiervoor heeft u zich vorige week 
kunnen inschrijven. Als u zich heeft ingeschreven heeft u een bevestigingsmail gekregen 
met de datum en tijd van uw gesprek.  
 
Sinterklaas 
Gelukkig, Sint en Piet zijn weer in land. Er wordt heerlijk gespeeld in de boot en bij de stal 
van het paard ‘O zo snel’. Dank, ook namens de kinderen, aan de ouders die de school zo 
gezellig in Sinterklaassfeer hebben gebracht. 

 

De lootjes in de groepen 5/6 en 7/8 zijn afgelopen woensdag getrokken, zodat de kinderen 
de Sint een beetje kunnen helpen. Veel succes! We zijn benieuwd wat voor een gave 
surprises en gedichten er dit jaar weer worden gemaakt. Graag het bonnetje van de 
cadeautjes inleveren bij de leerkracht (voorzien van eigen naam). De kinderen kunnen hun 
surprise (inclusief gedicht) woensdag 4 december tussen 14:00 en 16:00 uur naar 
school brengen. De surprises graag zonder verpakking en zonder naam in de klas zetten 
(graag de naam schrijven op de envelop met het gedicht). Donderdag 5 december kunnen 
de ouders de surprises tussen 8:15 uur en 8:25 uur komen bewonderen.  

Morgen, dinsdag 26 november, mogen alle kinderen hun schoen op school zetten. 
Denken jullie eraan om de schoen mee te geven?  

Aanstaande woensdag 27 november vindt de Pietenochtend plaats. De kinderen uit groep 
1 t/m 4 gaan in groepjes onder begeleiding van een ouder allemaal leuke spelletjes doen. 
Fijn dat er deze ochtend genoeg ouders komen helpen! De kinderen mogen deze dag 
verkleed als Pietje of Sint naar school komen. Het belooft net als andere jaren weer een 
gezellige dag te worden! De ouders die zich als hulp hebben opgegeven voor deze ochtend, 
ontvangen nog een apart bericht. 

Donderdag 5 december verwelkomen we de Sint en Pieten op school. We hebben 
vernomen dat zij tussen 8:30 uur en 8:45 uur bij ons op school aankomen. Let op! De 
kinderen zijn deze dag om 12:00 uur uit. Vrijdag 6 december mogen zij een uurtje later op 
school komen (i.v.m. pakjesavond op donderdag). We starten die dag om 9:30 uur. De 
leerkrachten zijn echter gewoon om 8:15 uur aanwezig. 
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Kerst versieren 

Als Sinterklaas weer vertrokken is, staat het kerstfeest 
voor de deur. Op maandag 9 december willen we de 
school graag in kerstsfeer brengen. Een aantal ouders 
heeft zich tijdens de informatieavond al opgegeven, 
maar we kunnen altijd meer hulp gebruiken om de 
school gezellig te maken. We beginnen om 12:30 en 
gaan uiterlijk tot 15:30 door. U kunt zich aanmelden bij juf Ella 
(e.blaauw@obspietdespringer.nl ) of juf Ingrid (i.dejong@obspietdespringer.nl ). 

Wanneer u thuis of op uw werk kerstversiering of een kunstkerstboom over heeft, willen wij 
dat graag op school gebruiken. Alvast bedankt. 

Restaurant ‘Pierre le Sauteur’ 

Op donderdag 19 december is onze de school omgetoverd tot restaurant ‘Pierre le Sauteur’.  

De kinderen van onze school zullen voor de ouders een overheerlijk viergangendiner 
verzorgen. Zij gaan niet alleen koken, maar ze zullen de hele avond alle taken vervullen die 
met het restaurant te maken hebben. Zoals: gastheer/vrouw, de garderobe bijhouden en 
natuurlijk het eten en drinken serveren. 

Wij nodigen u van harte uit! Er zijn per gezin 2 kaarten beschikbaar. U dient wel te 
reserveren. 

Dit kunt u doen in de personeelskamer op: 

● woensdag 27-11-’19 van 08:15 uur tot 08:30 uur en van 
12:30 uur tot 13:30 uur.  

● donderdag 28-11-’19 van 08:15 uur tot 08:30 uur en van 
14:30 uur tot 15:30 uur 

● vrijdag 29-11-’19 van 08:15 uur tot 08:30 uur en van 
14:30 uur tot 15:30 uur.  

Voor alle duidelijkheid: 

Er zijn 4 starttijden: te weten 17:45 uur, 18:00 uur, 18:15 uur en 18:30 uur. De eerste 
twee starttijden zijn vooral bedoeld voor ouders die alleen kinderen in de onderbouw 
hebben. 

Wanneer een starttijd vol is, kunt u zich inschrijven voor een andere tijd. De hele maaltijd 
duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten. 

Het personeel van ‘Pierre le Sauteur’ hoopt u allen te verwelkomen op deze avond. Over 
het verloop van de dag voor de kinderen volgt meer informatie.  

 
 
 
Kunst Centraal groep 1/2 
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Afgelopen donderdag kregen we bezoek van Mylo Freeman. Zij is schrijfster en illustratrice  
van onder andere het boek Prinses Arabella in het museum. Ze heeft kort iets verteld over 
haar boeken en het boek van Prinses Arabella voorgelezen. De kinderen zaten allemaal op 
het puntje van hun stoel te luisteren. Mylo heeft laten zien hoe ze de prachtige tekeningen 
maakt, eerste schetsen met potlood, daarna met een zwarte pen eroverheen. Als ze 
helemaal tevreden is dan pakt ze de ecoline en gaat de tekening inkleuren. De kinderen 
vonden het fantastisch om te zien hoe je kleuren kunt mengen. Het leek wel of Mylo 
toverde met kleuren. Het was ook spannend toen Mylo zout op de inkt strooide. Er 
ontstond een prachtig patroon in de inkt. In de klas is het kunstwerk van Arabelle te 
bewonderen.  
 

 
Het volgende Springernieuws ontvangt u maandag 16 december.  
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