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School na de Pinkstervakantie waarschijnlijk weer helemaal open 

De basisscholen mogen vanaf 8 juni waarschijnlijk weer helemaal open. Dat heeft 

premier Rutte bekendgemaakt tijdens een persconferentie. We houden u hiervan op 

de hoogte. De kinderen houden zich in en om school perfect aan de regels en 

afspraken. Complimenten! 

Definitief inspectierapport 

 

Resultaten onderzoek goede school Piet de Springer; onderstaande figuur geeft de resultaten van het 
onderzoek.  

 

 
Het bestuur heeft deze school voorgedragen voor een onderzoek op verzoek naar een goede school. 
 
Conclusie 
Obs Piet de Springer is een goede school. We hebben elk onderzocht kwaliteitsgebied als Goed kunnen 
waarderen. Binnen de kwaliteitsgebieden geldt dat ook voor de meeste standaarden. Daarmee is het 
onderwijs op de school overtuigend van goede kwaliteit.  
 
De school mag voorgedragen worden voor excellente school (directie en team 

hebben er echter voor gekozen om dit niet te doen, omdat zij hiervan de 

meerwaarde niet zien. Liever ‘goed’ op alle gebieden, dan excellent op één gebied). 

 
Het volledige rapport staat op onze website onder het kopje Onderwijs--- 

Inspectierapport---download inspectierapport.  

 

 

Springernieuws 



Raul 

Groep 1/2 heeft afscheid genomen van Raul. Raul gaat voorlopig naar de Prof. 

Groenschool (taalschool) in Amersfoort. We wensen hem daar heel veel plezier en 

succes toe. Kom gezellig bij ons langs Raul! 

 

TV-ster Julia 

Julia uit groep 1/2 was te gast bij het tv programma Zappelin. Ze mocht samen 

met een paar andere kinderen luisteren naar een verhaaltje. Super leuk. 

Nieuwsgierig? Als je op de link klikt dan kun je het filmpje bekijken. Veel 

kijkplezier! 

https://www.zappelin.nl/kinderfilmpjes/programmas/zin-in-zappelin/gemist/AT_214

2438 

 

Musical 

Groep 8 is 11 mei meteen vol enthousiasme gestart met het inoefenen van hun 

musical. Veel succes groep 8! 

 

Buiten Kunst 

Groep 7 heeft op het plein prachtige kunstwerken gemaakt. Geïnspireerd door 

Mondriaan hebben ze gemeten, geplakt, getekend en ingekleurd.  

       

 

Gymles 

Stichting Wijksport verzorgt een aantal sportlessen.  

Op donderdag heeft Giel Jan lesgegeven aan groep 8 

en groep 4 heeft op maandag les gehad van Michiel en 

Bas.  

 

Ze hebben natuurlijk gevoetbald, maar ook een aantal 

nieuwe beweegspelletjes geleerd, zoals mastermind 

en springen met steen-papier-schaar. 

 

Pinkstervakantie 

Aanstaande vrijdag start de Pinkstervakantie. We 

hopen op mooi weer en wensen u een fijne en relaxte 

vakantie. We zien de kinderen graag gezond terug op 

maandag 8 juni! 
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