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De school is gesloten van maandag 16 maart t/m maandag 6 april. 

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de 

aanpak van het coronavirus.  

Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. 

Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en 

brandweer is er wel opvang, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Als u denkt 

hiervoor in aanmerking te komen, neem dan via de mail contact op met juf 

Jeanette (info@obspietdespringer.nl).  

Zie Vragen over noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of 

vitale processen 

 

 

Springernieuws 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen


In het kader van de school is gesloten, maar ons onderwijs gaat door, zijn 

afgelopen maandag materialen langs gebracht bij de kinderen. Ook kunnen de 

kinderen digitaal aan de slag via Cloudwise.  

Mocht u hiervoor een chromebook van ons hebben geleend, denkt u dan aan het 

ondertekenen en inleveren van het ‘contract’. Dit heeft ons bestuur nodig in 

verband met de verzekering. 

Het is even zoeken naar de best werkende manier van afstandsonderwijs 

verzorgen. Dus, er kan natuurlijk iets misgaan. Laat het ons dan weten via de mail 

(info@obspietdespringer.nl of het mailadres van de leerkrachten). Mocht u feedback 

hebben op de afgelopen week, dan horen we dat ook graag. Voor ons is het ook 

nieuw. 

Trots op dit betrokken en snel schakelende team. Maar ook op de kinderen en 

ouders (we zijn nog op zoek naar zij-instromers;-). 

Het is ontzettend leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen aan de slag zijn 

gegaan. We zien hardwerkende kinderen aan de keukentafel, we zien gezinnen 

Ganzenbord spelen en hebben ook een opsteker-ketting gezien speciaal voor ons 

team. Dank voor alle lieve berichtjes. We missen de kinderen enorm! 

We evalueren de eerste week en aanstaande maandag komen we weer langs om 

nieuw werk te brengen naar uw kind. De tasjes worden afgeleverd tussen 11:00 

uur en 13:00 uur. We hangen ze aan of leggen ze voor uw deur. 

Een impressie  
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Junn
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Nieuwe leerling 

En dan word je 13 maart vier jaar oud, mag je eindelijk naar de basisschool en dan 

gaat de school sluiten. Dit overkwam Junn, het zusje van Noeá. Maar ook deze 

slimme meid heeft een tasje gekregen waarmee ze aan de slag kan. Zoals u op de 

vorige pagina kunt zien kan ze al erg goed knutselen. Gefeliciteerd nog Junn en 

binnenkort heel veel succes en plezier op de Piet de Springer! 

Het goede doel 

Graag uw aandacht voor het volgende mooie initiatief. Koop Donald Duckjes van de 

familie van Dijk en steun daarmee de ouderen met een bosje bloemen.  

 

Metamorfose 

 

Gisteravond stond onze tentoonstelling gepland over het 

project ‘Metamorfose’. Helaas kon dat niet doorgaan. Het 

lukt ons ook niet om op korte termijn hiervan een ‘digitale 

tentoonstelling’ te geven. Onderstaand filmpje van groep 

3/4 willen we u echter niet onthouden. Goed gedaan 

groep 3/4! 

 

 

https://youtu.be/q-Q_SzRw7fs 
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Dit gaat niet door:  

 

● de Iep eindtoets groep 8. De ouders hebben hierover een mail 

ontvangen; 

● de studiedag van 23 maart; 

● de Koningsspelen (op een later tijdstip volgt een sportdag). 

 

 

Dit wordt uitgesteld: 

 

● het theoretisch verkeersexamen van groep 7/8 (juni); 

● de boomfeestdag (naar het najaar). 

 

Tip van de week voor ouders 

● maak een dagplanning voor de kinderen; zorg voor structuur in de dag. 
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