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HET SPRINGERNIEUWS BEVAT INFORMATIE OVER SCHOOLSE EN ANDERE ZAKEN. JAARGANG  24, 
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VRIJDAG 24 APRIL 2020 

De school gaat weer open! 

Ongetwijfeld heeft u het gehoord, de scholen gaan met ingang van maandag 11 

mei weer open.  

Voor onze school betekent dat, na veel gepuzzel, het volgende.  

Alle kinderen gaan twee hele dagen per week naar school, zoveel mogelijk in de 

jaargroep (bijv. groep 8 in plaats van groep 7/8). Hierbij is geprobeerd om kinderen 

uit hetzelfde gezin op dezelfde dagen naar school te laten gaan. Soms was dat niet 

mogelijk; hierover is overlegd met de betreffende ouders. 

-De kinderen van groep 3,4,5 en 6 starten om 8:30 uur en gaan om 14:15 uit; 

-De kinderen van groep 1/2 en 7 en 8 starten om 8:45 uur en gaan uit om 14:30. 

Op woensdag zijn alle kinderen de hele dag vrij; dit om de leerkrachten wat lucht te 

geven bij het dan tegelijkertijd geven van ‘live’-onderwijs en onderwijs op afstand.  

Het heropenen van de school vraagt een hoop maatregelen m.b.t. veiligheid, 

hygiëne, het vervoer naar en uit school, het lesaanbod etc. De woensdag na de 

vakantie ontvangt u deze maatregelen op papier in het tasje. 

In de bijlage vindt u de indeling van de groepen.  

Voor noodopvang of BSO kunt u contact opnemen met SKDD of Partou.  

Voor de ouders die al gebruik maakten van de kinderopvang voor de corona-crisis:  

 

● Met Partou hebben we de schooldagen van de kinderen , die gebruik maken 

van hun BSO, al gecommuniceerd.  

● Mensen die gebruik maken van BSO ‘De Helden’ ontvangen een brief met 

informatie via SKDD.  

Wij hebben er zin in; we hebben de kinderen ontzettend gemist. 

Kalender 

Bij dit bericht ontvangt u ook de kalender van mei. Helaas gaat het geplande 

schoolreisje niet door. Dit geldt ook voor het schoolkamp van groep 7/8.  

Vooral ook allemaal heel vervelend voor groep 8; het is hun laatste schooljaar.  

De kinderen gaan wel een afscheidsmusical instuderen; deze musical zal worden 

gefilmd. De kinderen gaan vanaf 11 mei aan de slag met het instuderen daarvan. 

Springernieuws 



 

Dodenherdenking 

Elk jaar zijn wij als school 

aanwezig bij de 

dodenherdenking op 4 mei bij 

het monument van Piet de 

Springer. Ook deze herdenking is 

dit jaar anders dan anders. 

Vanuit de gemeente zal 

burgemeester Iris Meerts een 

krans leggen. Zij doet dit ‘s 

middags, zonder andere 

aanwezigen. Ook voor ons geldt; 

er mag één kind een krans 

leggen in aanwezigheid van één 

teamlid.  

Na loting is de eer aan Lance uit groep 8. Hij gaat samen met juf Jeanette een 

krans leggen. Dit wordt gefilmd door haar en gedeeld met dhr de Bloois, de broer 

van Piet de Springer èn met groep 7/8. 

 

Impressie van de afgelopen week  

 

v.l.n.r. Bram organiseert een schuimparty. Zijn zusjes doen graag mee! - Sven speelt het ‘rekenspelletje voor 

buiten’. 
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v.l.n.r. Oscar heeft alle opdrachten uit de tekst (tekendictee) getekend. Mooi! - Luuk heeft voor de opdracht 

‘sorteren en fotograferen’ allemaal blauwe spulletjes verzameld. 

 

v.l.n.r. Madeleine heeft voor de opdracht ‘spelen met letters’ haar eigen naam gelegd. - Tibbe heeft 3 weken 

achtereen een foto gemaakt van de natuur om te kijken wat er verandert. 

 

v.l.n.r. Milan heeft zijn familie getekend. - Junn volgt de muziekles van Meester Wessel 
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Pauze houden met pup Max  -  Zelf kleertjes naaien voor je barbie. 

 

 

Liam maakt met stoepkrijt een parkeerplaats. 

 

Informatie van de GGD m.b.t. het coronavirus 

De bestrijding van het coronavirus (Covid-19) heeft een impact op onze maatschappij, de 

dagelijkse gang van zaken op school en ook op die van onze organisatie. Via deze brief 

informeren wij u welke werkzaamheden van onze GGD met betrekking tot school niet 

doorgaan, welke wel en hoe wij te bereiken zijn. 

Wat gaat niet door? 

De fysieke gezondheidsonderzoeken op scholen hebben wij stil gelegd. Daarnaast vraagt de 

bestrijding van het coronavirus de nodige inzet van onze medewerkers. Zij zijn daardoor 

minder beschikbaar voor reguliere werkzaamheden. 

Wat gaat wel door? 

● Wij zijn bereikbaar voor vragen, zorgen, adviezen en ondersteuning van de 

leerlingen, de ouders en school. Neem hiervoor contact op met de 

jeugdverpleegkundige van uw school (mboekhout@ggdru.nl) 
● Ouders hebben behoefte aan informatie bijv. over corona maar ook 

opvoedvragen, dit blijkt uit de drukte op de chat en telefonisch spreekuur die te 

bereiken via onze website https://www.ggdru.nl/mijn-kind.html. De chat is 

maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en dinsdag en donderdag 
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tot 20.30 uur geopend. We willen dit aanbod graag onder de aandacht brengen 

bij de ouders. 

● Wij bereiden een aanbod voor aan groepen leerlingen die de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige vanwege de coronamaatregelen nog niet heeft kunnen 

zien. Hierover volgt nadere informatie in een vervolgbrief. 

Via onze liveblog op www.ggdru.nl/corona is veel informatie te vinden over gezondheid in 

relatie tot het coronavirus. 

Vakantie 

Met ingang van 25 april start de meivakantie. De week na de vakantie werken alle 

kinderen nog thuis. We bezorgen de tasjes op woensdag 6 mei tussen 9:00 

uur en 10:00 uur. 

We verzorgen woensdagochtend 6 mei en donderdag 7 mei tijdens schooltijden nog 

noodopvang op school voor kinderen met ouders werkzaam in de vitale beroepen. 

Willen de betreffende ouders dit weer via de mail aanvragen via 

info@obspietdespringer.nl? 

Voor alle duidelijkheid; er is in de meivakantie geen noodopvang in school.  

We wensen jullie allemaal een fijne, rustige meivakantie met veel zon. En mocht je 

de Koningsspelen doen, veel plezier! 

 

 

 

Het volgende Springernieuws ontvangt u maandag 11 mei in uw mailbox.  
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