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VRIJDAG 17 APRIL 2020 

Tasjes 

De tasjes voor volgende week worden rondgebracht op maandagmiddag 20 april. 

Alle kinderen kunnen ‘s ochtends aan de slag zonder deze nieuwe materialen. 

 

Koningsspelen/ Koningsdag 

Het is heel jammer, maar ook de Koningsspelen kunnen dit schooljaar niet 

doorgaan. In plaats daarvan ontvangt u maandag per gezin een alternatief 

thuisprogramma met spelen in het tasje. Deze kunt u, vrijdag de 24e april, met uw 

kinderen spelen. 

Koningsdag wordt Woningsdag, met onder andere een digitale kleedjesmarkt, 

brieven van kinderen voor de koning en een nationale toost. Koningsdag staat dit 

jaar in het teken van saamhorigheid. Aan kinderen wordt gevraagd of ze een brief 

of tekening willen maken voor de koning. De brieven worden gebundeld en de 

bedoeling is ze aan de koning te overhandigen. "Ze zullen deze periode nooit meer 

vergeten. “Hoe voelen ze zich? Wat houdt ze bezig?" Ali B. is ambassadeur van dit 

project. 

Vakantie 

Met ingang van 25 april start de meivakantie. Hopelijk zit het weer een beetje mee 

en kunnen de kinderen vooral veel buitenspelen. Ook de leerkrachten gaan 

bijtanken. Het is een pittige tijd geweest. We hebben een tandje bijgezet. Naast het 

samenstellen van de tasjes, het onderwijzen op afstand, het voortdurend blijven 

zoeken naar contact (zowel met de kinderen/ouders als met het team) vangen we 

een aantal kinderen op van ouders met vitale beroepen. Voor kinderen, ouders en 

team dus dik verdiend.  

Voor alle duidelijkheid; er is in de meivakantie geen opvang in school van kinderen 

met ouders met vitale beroepen.  

Aanstaande dinsdag 21 april neemt het kabinet een besluit over de 

Corona-maatregelen en dus over het wel of niet opheffen van de sluiting van de 

scholen. We hebben verschillende scenario’s uitgewerkt, zodat we weer snel, maar 

vooral verstandig kunnen schakelen. We houden u op de hoogte. 

 

Springernieuws 



 

4 mei herdenking en 5 mei viering 

Dit jaar worden de geplande programma’s voor 4 mei en 5 mei 

in de gemeente Wijk bij Duurstede aangepast vanwege de 

corona-maatregelen. Dit moet passen binnen de gestelde 

landelijke regels. Het is belangrijk om op een waardige manier 

te kunnen herdenken en stil te staan bij de beëindiging van de 

tweede wereldoorlog 75 jaar geleden.  

De kinderen van groep 7/8 maken een vlag. Hierop schrijven en 

tekenen zij wat voor hen vrijheid inhoudt. Ook wordt de link 

gelegd met Piet de Springer. Van deze vlaggetjes wordt een 

slinger gemaakt. Deze slinger wordt aangeboden aan dhr. de 

Bloois, de 94 jarige broer van verzetsstrijder Jan de Bloois (Piet 

de Springer; zie foto hiernaast). 

Groep 5/6 gaat een lied zingen over vrijheid. Dit gebeurt geheel via video 

verbindingen. Heel benieuwd hoe dit gaat klinken. Nadat dit is opgenomen bieden 

we dit de familie de Bloois aan.  

 

Impressie week 4/5 

 

v.l.n.r. Wat een brave hondjes! Meet: Harvey, Noud en Senna! - Tim heeft een leuke lente-knutsel gemaakt - Danique maakt                    

haar huiswerk heerlijk in de buitenlucht 

 

v.l.n.r. Esmee ,Noor ,Liz, Quinn, Caitlin, Jesse, Babs en Tim; na het harde werken lekker voetballen - Madeleine is blij met haar cadeau en 
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begint meteen met mikken 

 

v.l.n.r. Yenthe doet buiten haar opdrachtje - Senna en Noud vieren de achtste verjaardag van Noud - Isabel kleit een kip. 

 
v.l.n.r. Ilse aan het knuffelen met haar kip in de pauze - Lance met zijn nieuwe brommer, waar hij aan kan klussen - Lucas 

aan het genieten van een les op zijn Chromebook 

 

3  



v.l.n.r. Puck is eenhoorns aan het verven - Cristian knutselt kuikens - Niek hard aan het werk

 
v.l.n.r. Oscar showt zijn paasknutsel - Sven heeft de ‘breinbreker’ opgelost; hij vond na goed zoeken het ei met het hartje 

 

 
‘Werknemers van de maand’: Jack heeft samen met Stan en Naomi de hele huishoek op school schoongemaakt, zodat we 

straks weer fris kunnen starten. 

 

 

 

Het volgende Springernieuws ontvangt u vrijdag 24 april in uw mailbox. 
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