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MAANDAG 17 FEBRUARI 2020 

Nieuwe leerling 

7 februari is Sophie Aalbertsen 4 jaar oud geworden en zij mag nu iedere dag 

naar school. Sophie vindt het heel leuk op school, vooral de huishoek is 

favoriet. We wensen haar veel plezier en succes op de Piet de Springer! 

 

Peuters op bezoek 

 

Afgelopen dinsdag kwamen alle peuters van 

Humpy op bezoek. De peuters kregen in 

groepjes een rondleiding door het 

schoolgebouw.  

 

Daarna namen ze een kijkje in groep 1/2. 

Toevallig kwam tante Truus op bezoek en 

hebben de peuters alvast kennis met haar 

gemaakt. Ze hebben met een vormen- en 

kleurenspel meegedaan. Heel knap! 

Wat een gezellige ochtend.  

 

  

Inloopspreekuur Loket Wijk 

Donderdag 20 februari 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 

 

Valentijnsfeest 

Vrijdag 14 februari is er voor de 

groepen 5 t/m 8 een groot 

Valentijnsfeest georganiseerd. 

De kinderen uit de plusgroep 

van groep 6 hebben hiervoor het 

initiatief genomen.  

Aan alles hadden ze gedacht, 

een hapje, een drankje, muziek 

en natuurlijk de verkiezing van 

de Koning en Koningin van het 

Valentijnsbal. Jayden en Babs 

gefeliciteerd met deze titel! 

 

Springernieuws 
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Krokusactie 

Op vrijdag 21 februari 2020, de laatste schooldag voor de Krokusvakantie, 

wordt  zoals gebruikelijk de zogenaamde Krokusactie gehouden. Dit betekent 

dat de leerplichtambtenaren in de regio Utrecht Zuidoost steekproefsgewijs 

controleren op aanwezigheid van leerplichtigen op school. Bij afwezige 

leerlingen worden controles uitgevoerd, telefonisch of door een bezoek aan het 

huisadres. In de gemeente Wijk bij Duurstede worden alle basisscholen 

bezocht. Zowel de scholen als de leerplichtambtenaren hopen met deze actie 

het aantal gevallen van ongeoorloofde afwezigheid te beperken. 

 

 

Inloopochtenden voor nieuwe leerlingen 4 en 5 

maart 

Op woensdagochtend 4 maart en donderdagochtend 5 

maart (van 9:00 uur tot 12:00 uur) zijn onze jaarlijkse 

inloopochtenden. Als u iemand kent met jonge 

kinderen, wilt u ze op deze ochtenden wijzen?  

 

Iedereen is altijd van harte welkom voor een 

kennismakingsbezoek waarin we graag vertellen en 

laten zien wat een mooie, leerzame school de Piet de 

Springer is! Wij zijn sterk groeiende. Wellicht verstandig 

aan te geven dat op korte termijn inschrijven 

verstandig is. 

 

Voorjaarsvakantie 

De kinderen kunnen volgende week gaan genieten van een welverdiende 

voorjaarsvakantie. 

We wensen iedereen heel veel plezier en zien jullie graag terug op maandag 2 

maart om 8:30 uur! 
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