
                                                                               Regel van de maand: we hebben oor voor elkaar 
 

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 

 
Sinterklaas 

Donderdag 5 december hebben Sinterklaas en zijn Pieten een 
bezoek gebracht aan onze school. Ouders, kinderen en andere 
belangstellenden verzamelden zich op het plein. Al snel zagen 
we een Piet op het dak verschijnen. Sinterklaas koos dit jaar 
voor een spectaculaire aankomst; we hoorden de helikopter al 
van ver aankomen. Omdat het plein natuurlijk te krap is om te 
landen, zijn Sinterklaas en de Pieten midden op het voetbalveld 
geland. 

Na hun aankomst brachten Sinterklaas en de Pieten een bezoek 
aan alle klassen. Er werden naast het praatje van Sinterklaas 
allerlei 'optredens' door de kinderen verzorgd, zoals: kunstjes 
doen, moppen vertellen en muziek maken. De kinderen uit groep 
5 t/m 8 hebben de Sint bovendien goed geholpen. Wat zijn er 
prachtige surprises gemaakt en gedichten geschreven. 

Sinterklaas en Pieten, bedankt voor de fantastische ochtend! 
Natuurlijk ook speciale dank aan de ouders uit de Sintcommissie en alle andere ouders die 
een steentje (steen) hebben bijgedragen; mede hierdoor was het feest een succes! 

Kerst versieren 

Vandaag is de school in Kerstsfeer gebracht door een aantal ouders, leerlingen en de 
leerkrachten.  
Het ziet er weer heel gezellig uit in de school. Dank aan alle ouders die hierbij hebben 
geholpen! 

Springernieuws 



 

Restaurant ‘Pierre le Sauteur’ 

Donderdag 19 december gaan de deuren van ons restaurant 
voor u open.  

“Pierre le Sauteur” is een sterrenrestaurant. U wordt namelijk 
bediend door uw eigen kind. Ook het volledige menu wordt 
bereid door hen. Wat is hiervoor nog nodig? 

● alle kinderen ‘s avonds in zwart witte kleding. 
● Het zou prettig zijn als alle kinderen een schort, een 

mesje een een snijplank meenemen (uiterlijk woensdag de 
18e). Mocht u een staafmixer hebben die wij mogen 
gebruiken, wilt u die dan ook meegeven? Alles graag voorzien van naam.  

 
De kinderen worden donderdagmiddag om 16:30 uur weer op school verwacht. Net als in 
een echt restaurant eet het personeel vooraf;-).  We zijn ons ervan bewust dat dit een 
zware dag is voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Mocht u inschatten dat uw kind 
tussendoor een adempauze nodig heeft, dan mag u die dag uw kind om 12:00 ophalen uit 
de klas.  
 
 
Schaatsen 17 december 
 
Dinsdag 17 december gaan we met alle groepen schaatsen in Wijk bij Duurstede. Alvast 
dank aan de ouders die de kinderen vervoeren. Veel schaatsplezier allemaal! 
 
Kerstknutselen 
 
Op woensdag 18 december gaan we met alle kinderen kerstknutselen. De kinderen worden 
na de pauze in 5 groepen verdeeld en gaan allemaal iets leuks maken. Ze hoeven op 
woensdag geen eten en drinken  mee te nemen, want de AC zorgt voor voor drinken en 
iets lekkers. 
 
Verkeer rondom school  
 
Bij het verlaten van de school ontstaan regelmatig onoverzichtelijke situaties door het vele 
bouwverkeer. Met de werknemers van de aannemer hadden we hierover goede afspraken.  
Zij legden het bouwverkeer tijdens het in- en uitgaan van de school stil. De vele bedrijven 
die in de afrondende fase zijn ingeschakeld niet. Aanspreken heeft slechts kort effect; het 
betreft steeds wisselende bedrijven. 
  
Ouders die hun kind komen ophalen met de auto proberen een parkeerplek te vinden 
vlakbij school.  
In combinatie met het bouwverkeer ontstaan hierdoor onveilige situaties. De zichtbaarheid 
van de school en dus van onze kinderen is hierdoor sterk verminderd. 
 
 
De gemeente gaat op korte termijn actie ondernemen om in ieder geval de school zichtbaar 
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te maken.  
 
De MR heeft een paar maanden geleden al contact gehad met de gemeente i.v.m. het 
realiseren van een "schoolzone". Dit gebeurt als de bouw klaar is. 
Aan u als ouders vragen wij uw auto te parkeren in de beschikbare parkeervakken (ook 
verder van school) en hierbij rekening te houden met de onoverzichtelijke situatie en de 
onvoorspelbaarheid van onze jonge kinderen.  
 
Team, MR en bestuur zullen dit bewaken.  
 
 
Kerstvakantie 
Op vrijdagochtend 20 december mogen de kinderen een uurtje uitslapen en start de school 
om 9:30 uur. De school is gewoon open om 8:30 uur. We starten dan met het opruimen 
van de school. Mocht u het leuk vinden om ons daarbij te helpen, dan bent u van harte 
welkom! Vele handen maken licht werk. Om 12:00 uur begint de Kerstvakantie. 
 
Maandag de 16e ontvangt u de kalender van januari. Mocht er nog nieuws zijn dan 
communiceren we dat via de app of via de mail. 

 

Het volgende Springernieuws ontvangt u maandag 6 januari. Namens team, MR en AC 
wensen we u alvast een fijne, gezellige Kerstvakantie en een gelukkig en gezond 2020! 
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