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Team, AC en MR wenst u allemaal een gezond en gelukkig 2020! 

Restaurant ‘Pierre le Sauteur’ 5 sterren 

 

Met Kerst was onze school omgetoverd in restaurant  'Pierre le Sauteur'. Omdat we dit 
schooljaar 35 jaar bestaan wilden we de ouders, de bewoners van de Oranjepoort en alle 
vrijwilligers eens in de watten te leggen met een viergangendiner. 

Het idee sloeg aan; binnen een paar dagen was 'Pierre le Sauteur' volgeboekt, rond de 150 
gasten. Planningen werden gemaakt, recepten uitgezocht, karren vol boodschappen 
gehaald en de kinderen leerden hoe je mensen vriendelijk ontvangt en bedient. Donderdag 
19 december was het zover; de hele dag waren alle kinderen van groep 1 t/m 8 druk met 
het snijden van ingrediënten, het afmeten van hoeveelheden, het roeren in enorme pannen 
en het vouwen van servetten. 's Avonds stonden alle kinderen in zwart-witte kleding klaar 
om er een succes van te maken. Je zag de kinderen groeien. Wat waren zij, hun ouders en 
het team trots; het verliep vlekkeloos. Iedereen heeft genoten van een heerlijk diner. Dank 

Springernieuws 



aan alle kinderen, ouders, vrijwilligers en medewerkers van het Dorpshuis; zonder hen was 
dit niet mogelijk geweest. 

Het restaurant is beoordeeld met 5 sterren en de medewerkers hebben een mooi bedrag 
aan fooi ontvangen. We gaan er, samen met hen, een mooie bestemming voor zoeken. Dat 
hebben ze wel verdiend. 

Ouders en andere gasten van “Pierre le Sauteur”, bedankt voor uw gezelligheid! 

Nieuwe leerling 

Vandaag is Limoni gestart in groep 4. Zij heeft voor de vakantie al een dagje meegedraaid 
en is in de vakantie verhuisd. Binnenkort start haar zusje in groep 1. Limoni, we hopen dat 
je snel nieuwe vriendinnetjes hebt gemaakt en wensen je heel veel plezier en succes op de 
Piet de Springerschool. 

CITO  

Volgende week starten we in de groepen 3 t/m 8 met de halfjaarlijkse CITO-toetsen.  
 
Bij groep 3 t/m 8: CITO DMT (losse woorden lezen), AVI (verhaaltje lezen), CITO rekenen 
en CITO spelling. 
 
Bij groep 4 t/m 8: CITO begrijpend lezen. 
 
Na afname worden de toetsen geanalyseerd. Dit doen we per kind, per groep en als school. 
De resultaten van uw kind vindt u bij het rapport van februari. Mocht uw kind niet naar 
verwachting hebben gepresteerd dan hoort u dat van ons. 
De gegevens per groep/ school worden in februari geanalyseerd en besproken met de MR. 
Daarna worden ze doorgegeven aan onze algemeen directeur. 
 
Op basis van de CITO-uitkomsten stellen de leerkrachten nieuwe groepsplannen (en 
eventueel individuele handelingsplannen) op.  Hierin worden per groep/ kind nieuwe doelen 
geformuleerd voor de periode februari-juli 2020. 

De kinderen van groep 1/2 volgen we met het observatiesysteem “Onderbouwd”. Het 
aanbod per kind wordt hierbij wekelijks onder de loep genomen. 

Juf Hanny en juf Cora 
 
We hebben dit schooljaar beslist nog niet te klagen over een lerarentekort. Naast ons vaste 
team en een aantal stagiaires hebben we ook op dinsdag RT-er juf Hanny. Zij blijft tot het 
eind van het schooljaar bij ons. Vanaf deze week komt op de maandag,- dinsdag-, en 
donderdagmiddag juf Cora ondersteuning bieden in de bovenbouw. We zijn erg blij met 
deze extra handen in de groep. 
 
Luizencontrole 
Vandaag heeft er luizencontrole plaatsgevonden bij alle kinderen. Er is geen hoofdluis 
geconstateerd. We vragen u wel om de kinderen goed te blijven controleren. Dank aan de 
luizenouders! 
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Gastlessen groep 7/8 

Aanstaande dinsdag krijgt groep 7/8 een gastles van Traffic Skills over de dode hoek van 
een vrachtauto. De les wordt gegeven door rappers. Met behulp van rap, maquettes en 
schaalmodellen leren zij de kinderen wat de dode hoek is en wat dat voor hen betekent als 
ze op de fiets zitten. 

Op dinsdag 14 januari geeft André van Mourik (vader van Babs) een gastles over licht. 
Tijdens de taallessen hebben de kinderen allerlei theoretische opdrachten over het thema 
licht gehad en hebben ze geleerd hoe ze een onderzoeksverslag moeten schrijven. Deze 
kennis kunnen ze nu gebruiken bij de gastles, waarbij het niet alleen over theorie, maar 
ook over proefjes gaat. 

Inloopspreekuur Loket Wijk 

Aanstaande donderdag 9 januari houdt Marina Boekhout van Loket Wijk (vanaf half 9) weer 
spreekuur bij ons op school. U kunt met al uw opvoedvragen bij haar terecht.  

Marina is ook bereikbaar via email: mboekhout@ggdru.nl 
 
 
MR-vergadering 
Maandag 13 januari vergadert de medezeggenschapsraad. De vergadering start om 19:30 
uur. Mocht u een keer een vergadering willen bijwonen, dan kan dat. Laat dit vooraf wel 
even weten aan een van de MR-leden. 
 
 
Groep 1/2 
Sinds de zomervakantie heeft Sanne op de donderdagen lesgegeven in de klas. Ze is ook 2 
keer een hele week in de klas geweest. Ze heeft tijdens haar stage leuke en leerzame 
lessen gegeven. Sanne is nog 2 weken op donderdag in de klas, daarna gaat ze verder met 
haar stage in groep 5/6.  
 
 
Het volgende Springernieuws ontvangt u 20 januari in uw mailbox 
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