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100e leerling 

 

Vorige week mocht David eindelijk, samen met zus Julia, naar de basisschool. 4 mei 

werd hij vier jaar oud. Hij loopt de hele dag met een grote glimlach door de klas en 

speelt graag met de Kapla en de Playmobil. David is een bijzondere leerling voor 

ons. Hij is onze 100e. Een aantal jaren geleden stond de teller op 75; in vier jaar 

tijd hebben we een enorme groei doorgemaakt. En nog steeds zijn we groeiende. 

Welkom David; we wensen je heel veel plezier en succes bij ons op school! 

 

Verkoudheid 

We hebben de afgelopen week al een aantal afmeldingen van leerlingen gehad. Zij 

blijven thuis in verband met verkoudheidsklachten. Fijn dat u zo handelt! 

Vanochtend is er contact geweest met de GGD. Hun advies is, zoals het protocol 

aangeeft, thuis te blijven; als u zich zorgen maakt dan kunt u een Corona-test 

aanvragen. 

 

Springernieuws 



Hoofdluis 

Helaas is er bij een leerling hoofdluis geconstateerd. We vragen u uw kind(eren) 

hierop te controleren. Mocht er sprake zijn van hoofdluis, meld dit dan aan ons en 

aan de ouders van vriendjes/vriendinnetjes. Alvast bedankt! 

 

CITO 

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen worden de Eind Cito-toetsen van juni niet 

afgenomen dit schooljaar. Deze toetsen nemen we eind september/begin oktober 

af. Bij enkele kinderen nemen we wel nogmaals de midden-toets af. Dit om te zien 

hoe de ontwikkeling is geweest ten opzichte van de vorige keer.  

 

Musical 

De kinderen van groep 8 zijn druk aan het 

oefenen voor de musical.  

Gelukkig hebben we een veilige locatie 

gevonden waar alle ouders van groep 8 de 

musical live kunnen komen bewonderen.  

Op 15 juli speelt groep 8 de musical op een 

bijzondere locatie, namelijk in het 

Openluchttheater Zonheuvel in Doorn. 

 

Toi-toi-toi groep 8! 

 

 

Verkeersexamen groep 7-8 

Deze week heeft groep 7-8 het verkeersexamen. Het theoretische deel 

is vandaag, voor groep 7 en voor groep 8. Woensdag legt groep 8 ook 

het praktijkexamen af op de fiets voor de mensen van Veilig Verkeer 

Nederland.  

Het is dus van belang dat iedereen uit groep 8 woensdag zijn/haar 

fiets meeneemt. Zet ‘m 

op!  

 

Voel jij je lekker tour groep 5/6  

Vandaag zijn Tobias en Chiel Jan van 

Wijk sport langs geweest voor de 

“Voel jij je lekker tour”. 

 

De kinderen hebben vandaag op het 

plein allerlei sportactiviteiten gedaan 

zoals het lopen van ritmes in 

loopladders, stuiteren met een bal, 

springen etc.  

 

De kinderen hebben volop genoten. 

De komende 3 weken komt Chiel op 

maandag deze lessen verzorgen. De 

kinderen hebben er veel zin in. 
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Avondvierdaagse 

Helaas gaat de avondvierdaagse niet door, maar…...vind je het leuk en wil je toch 

die eerste/volgende medaille behalen? Doe dan mee met de avondvierdaagse home 

edition! Hieronder staat alle informatie: 

 
 

Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom presenteren wij: 

Avond4daagse – Home Edition. Loop je dan de Avond4daagse in huis?! Nee, joh (of 

je moet een héél groot huis hebben). Maar je vertrekt wel vanaf je eigen huis. En je 

maakt je eigen routes. Via de app van eRoutes. Natuurlijk ontvang je na vier dagen 

lopen de enige echte Avond4daagse medaille. Jij wilt jouw serie toch ook compleet 

hebben? 

Ja, ik schrijf mij in! 

Wat is het? 

Met de Home Edition bieden wij iedereen in Nederland de gelegenheid een eigen 

Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele grote groepen tegelijk, zoals je gewend 

bent. Maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin. Je kunt de vier 

dagen lopen in de periode tussen 1 juni en 31 augustus 2020. Maar tussen de 

eerste en de vierde dag mogen maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk 

wel een uitdaging blijven... En je hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te 

lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op pad! 

Voor wie? 

Dit jaar loop je naast de mooie medaille voor jezelf óók voor een ander! Niet voor 

alle kinderen is wandelen namelijk vanzelfsprekend. Veel kinderen met reuma 

kunnen niet meedoen aan de Avond4Daagse. Bewegen, zoals lopen, spelen, fietsen 

lukt hen vaak niet. Hun gewrichten werken niet mee en ze zijn gauw uitgeput. 
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https://eroutes.com/nl/
https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/


Onze partner ReumaNederland zet zich 

dagelijks in voor mensen met reuma. Door mee te lopen en te doneren aan 

ReumaNederland draag jij bij aan dit onderzoek, zodat kinderen met jeugdreuma 

snel het juiste medicijn krijgen. Met een Tikkie kun jij een donatie van €1 doen. 

Geef jouw Avond4Daagse nog meer betekenis en maak van jouw Avond4Daagse 

Home Edition een eigen sponsoractie voor het onderzoek naar jeugdreuma. Doe 

mee! 

Hoe meld ik mij aan voor Avond4daagse - Home Edition? 

Klik hier om je in te schrijven. In verband met de betaling moet een 

ouder/verzorger dit doen. Vervolgens vul je de namen van de deelnemers in. Per 

deelnemer kost deelname € 5. Daarvoor krijg je vier verschillende routes via de 

eRoutes app. Je kunt daarbij kiezen uit 2,5 - 5 - 10 km. En na afronding van de vier 

dagen wandelen ontvang je de officiële Avond4daagse medaille thuis! Easy dus! 

Heel veel plezier en succes! Ennuh ... deel jij jouw avonturen op social media met 

#avond4daagsehome? 

 

Het volgende Springernieuws ontvangt u maandag 29 juni in uw mailbox.  
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http://tikkie.me/pay/ReumaNed/gFmQoFu4Hx9foq4txWgjEQ
https://actie.reumanederland.nl/evenement/avond4daagse-the-home-edition
https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/
https://eroutes.com/nl/

