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Staking 30 en 31 januari  
Zoals u wellicht weet gaan veel scholen 30 en 31 januari dicht in verband met een 
aangekondigde staking. Bij ons wordt door enkelen gestaakt; de school is echter 
open. Voor elke groep is er een leerkracht; de kinderen worden gewoon op school 
verwacht.  
 
Start lessen 
Wij vragen uw aandacht voor het volgende. De lessen voor de kinderen starten wij 
stipt om half 9. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen uiterlijk vijf voor half 9 in 
school zijn. Ook vragen wij de ouders de school om vijf voor half 9 te verlaten. 
Alvast bedankt voor de medewerking! 
 
Voorleesontbijt 
Aanstaande woensdag 22 januari is het jaarlijkse voorleesontbijt. Het 
voorleesontbijt maakt onderdeel uit van de Nationale Voorleesdagen. Er wordt in de 
onderbouw onder het genot van een croissant en iets te drinken geluisterd naar een 
verhaal. Hoewel de naam anders doet vermoeden betreft het geen uitgebreid 
ontbijt. Laat uw kind ’s ochtends dus gewoon ontbijten. 

 
In de onderbouw wordt voorgelezen uit het 
prentenboek van het jaar:’Moppereend’.  
Moppereend gaat gedurende dit prentenboek 
van mopperig naar extreem chagrijnig. De 
andere dieren, die haar juist proberen op te 
vrolijken door te vragen of ze met hen wil 
meedoen, worden uiteindelijk allemaal 
aangestoken door het gechagrijn van eend. 
Ondertussen wordt het donderwolkje boven 
moppereend groter en groter tot het een 
‘gigantische’ zwarte wolk is geworden.  
 
En wat krijg je dan? De boel barst los: regen, 
dansende dieren in de plassen en een 
regenboog.  Een mooie conclusie: hoe donker 
de wolken ook worden, ooit komt er een einde 
aan. 

 
Na Sean Klaiber van FC Utrecht, Maret Mulder, de gids van Dierenpark Amersfoort 
en de burgemeester van Wijk bij Duurstede hebben we dit jaar weer een speciale 
gast kunnen strikken. Dit keer iemand die ze al heel goed kennen. Wie er komt 
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voorlezen aan de groepen 1 t/m 4 houden we nog even geheim… 
 
In de bovenbouw wordt er voorgelezen door de klassenwinnaars van de 
voorleeswedstrijd in oktober. Ook zij krijgen een croissant en wat drinken. 
 
Voorleeswedstrijd Wijk bij Duurstede 
Aanstaande woensdag neemt Ilse uit groep 8 deel aan de plaatselijke 
voorleeswedstrijd. Zij neemt het, namens de Piet de Springerschool, op tegen de 
andere scholen. Haar klasgenoten zijn al druk bezig met een spandoek. Zet’ m op 
Ilse. Toi,toi, toi! 

 
 
Aanpassing plein 
De nieuwbouw is na een flinke vertraging bijna gerealiseerd. Op dit moment 
worden de woningen opgeleverd. In deze fase wordt het plein weer aangepast. 
Hekken worden verplaatst en de trap die op het plein uitkomt wordt verwijderd.  
Als we overlast ervaren van deze werkzaamheden passen we onze pauzes aan en 
gaan we spelen op het parkeerterrein van SVL/ bij de voetbalkooi. 
 
 
Leerlingenraad 
Aanstaande woensdag komt de leerlingenraad weer bij elkaar. Op verzoek van hen 
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zijn er onder andere steviger hekjes bij de goals geplaatst. Woensdag bespreken 
we de nieuwe methode voor Engels, de veiligheid op school, de besteding van de 
fooi (restaurant Pierre le Sauteur) en vragen die uit alle groepen komen. 
 
Vreedzame school  
 
Alle groepen hebben blok 3 (we hebben oor voor elkaar) van de Vreedzame School 
afgesloten. Groep 5/6 heeft na dit blok, net als de andere groepen geleerd wat dit 
betekent. Goed luisteren naar elkaar kan een hoop problemen voorkomen. De 
kinderen uit groep 5/6 hebben via een fotoserie met als thema “Niet zo …. maar 
zo…..!” , dit blok verwoord! 
 
 

Niet zo     

maar zo!  
 
Alle foto’s zijn te vinden op de site bij groep 5/6. 
Deze week starten we met blok 4; we hebben hart voor elkaar. 
 
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot  belang voor een positief klimaat in de 
klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen 
zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met 
respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun 
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gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen  te verplaatsen. 
  
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. Om met elkaar 
over gevoelens te praten,  is het  van belang dat de kinderen zich veilig voelen in 
de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er 
ontstaat een vertrouwde sfeer. 
 
Het volgende Springernieuws verschijnt op maandag 3 februari. 
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