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MAANDAG 11 MEI 2020 

Wij gaan weer naar school! 

Wat zijn wij blij dat we de kinderen weer live in school mogen begroeten. Fijn om 

hun vrolijke stemmen weer te horen en te praten over hun belevenissen.  

 

En wat een lieve verrassing; een spandoek voor ons team als dank voor onze inzet 

en ons enthousiasme. Daar zijn wij heel blij mee! Onze dag begon erg goed;-) 

 

 

 

Springernieuws 



Impressie Koningsdag, 4 en 5 mei 

 

 

 

Lance heeft 4 mei, namens de school, bloemen gelegd bij het monument van Piet 

de Springer. 

In verband met het Corona-virus mocht er geen publiek bij aanwezig zijn. Het was 

vreemd, maar ook bijzonder dat we even stil konden staan bij hen die hun leven 

hebben gegeven voor onze vrijheid. 
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Groep 5/6 heeft in het kader van vrijheid een lied opgenomen en groep 7/8 heeft 

een collage gemaakt van vlaggetjes. Deze vlaggetjes bevatten onder andere 

informatie over verzetsheld Piet de Springer. 

Overlijden dhr. Piet de Bloois 

Om dhr. de Bloois, ondanks de Corona-maatregelen, 

toch onderdeel te laten zijn van de activiteiten op 4 en 

5 mei in Langbroek hadden we met zijn kleinzoon 

afgesproken om hem hierbij dit jaar op afstand te 

betrekken.  

Helaas ontvingen we een paar weken geleden het 

bericht dat Piet de Bloois nog maar kort te leven had. 

Hij hechtte altijd ongelooflijk veel waarde aan de 4 mei 

herdenking.  

We hebben hem nog kunnen laten weten dat we 

samen met de kinderen de naam van zijn broer (Piet 

de Springer) hoog zullen houden. Op 30 april is hij op 

94-jarige leeftijd overleden. 

We hebben warme herinneringen aan hem; altijd 

belangstellend naar ons, de kinderen en de school. Het 

filmpje met het lied, de vlaggenlijn (+ kaarten van 

kinderen van groep 7/8) en een filmpje van de 
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bloemlegging door Lance op 4 mei is gedeeld met zijn kleinzoon als eerbetoon aan 

zijn opa.  

Er staat iets moois in de school….. 

Zoals we eerder al meldden heeft meester Chris de weken voor de meivakantie 

hard gewerkt aan iets in de school, maar wat? Het is een speel-leerhuisje; een 

grote wens van ons. Het huisje sluit aan bij de thema’s van de kleuters, maar is 

ook te gebruiken door de hogere groepen. We laten de kinderen er op een speelse 

manier in rekenen, schrijven etc. Op dit moment is het een schoenenwinkel. Leuk 

om de verschillende schoenen te sorteren voor de kleuters, maar ook erg leuk om 

die schoenen te verkopen en met geld om te leren gaan voor bijvoorbeeld groep 

3/4. Bedankt meester Chris, het ziet er prachtig uit! 

   

Aanpassing richtlijnen RIVM 

De richtlijn van het RIVM bij corona-gerelateerde klachten is verscherpt. 

Bij (luchtweg)klachten als neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/ 

benauwdheid, koorts boven de 38 graden moet de leerling tenminste 7 

dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als 

hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. 

Nieuwe leerling 

4 mei is David, het broertje van Julia, 4 jaar geworden. Hij heeft zijn verjaardag 

thuis met zijn gezin gevierd. Hij start bij ons na de pinkstervakantie. Hij wil graag 

nog even afscheid nemen van de kinderen en leidsters bij Humpy. David is een 

bijzondere leerling voor ons; hij is namelijk de 100e! 
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