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Vakantie 

 

Wat fijn om alle kinderen vanochtend weer vrolijk en gezond op school te zien. Het was een 

prachtige zomer! We mogen ook weer een aantal nieuwe kinderen verwelkomen: welkom 

Guus, Madelieve, Quinn (alledrie in groep 1), Julia (groep 4), Finn (groep 5) en Luca (groep 

6). Aanstaande woensdag komt Jesse nieuw in groep 1. We hopen dat jullie je snel thuis 

voelen bij ons op school! 

  

In de groepen is het schooljaar feestelijk geopend. In het kader van, we vliegen het 

nieuwe schooljaar in, hebben alle groepen vliegtuigjes gevouwen. Daarna was het de 

bedoeling deze zo ver mogelijk de school in te gooien. wat een pret! 

 

 

We gaan er met z’n allen weer een leuk en leerzaam schooljaar van maken. Wij hebben er 

zin in!  

 

Springernieuws 



Schoolgids en jaarplanning 

De app en website zijn weer helemaal up-to-date. In de app is de volledige jaarplanning 

opgenomen. Op de website vindt u onze schoolgids; hierin vindt u alle informatie over het 

reilen en zeilen van de school.  

Zie: https://www.obspietdespringer.nl/school/schoolgids/. We wensen u veel lees- en 

kijkplezier! 

 

Juf Suzan 

Zoals u wellicht weet heeft juf Suzan vorig schooljaar haar diploma tot logopediste behaald. 

Zij was naast haar werk bij ons op school, gestart als logopediste in Culemborg. 

In de vakantie kreeg ze de mogelijkheid tot uitbreiding. Helaas betekent dit dat Suzan ons 

na ruim 10 jaar gaat verlaten. Afgelopen donderdag heeft ze dit aan het team gemeld. We 

gaan haar enorm missen. Heel vervelend voor de kinderen en het team, maar een 

prachtige kans voor haar. 

Suzan blijft tot 1 november de leerkracht van groep 7/8. Wij zijn al gestart met onze 

zoektocht naar een goede vervanger. We houden u op de hoogte. 

 

Folders 

Wij krijgen als school aan het begin van het schooljaar veel folders met het verzoek 

deze uit te delen aan de kinderen. Het betreft hier onder andere folders van type- 

cursussen, tijdschriften etc. Een aantal folders geven wij mee aan uw kind. Puur ter 

info. 

 

Luizencontrole  

Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om de luizencontrole op school uit te 

voeren. We vragen u allemaal zelf uw kind te controleren. Mocht uw kind neten/ luizen 

hebben, wilt u dat dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind en aan de ouders van 

vriendjes/ vriendinnetjes? Alvast dank! 

Wespennest 

In het wilgenbosje op het plein hebben we vanochtend een wespennest gevonden. We 

hebben het afgezet met tape en de gemeente ingeschakeld. Als uw kind gaat spelen op het 

plein, wilt u hen hieraan herinneren? 

Vreedzame school (blok 1; we horen bij elkaar) 

De eerste twee weken van het schooljaar geven we elke dag lessen uit Blok 1. 

Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de 

algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe 

je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. 

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft 

dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en 

elkaar waarderen. 

Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve 

opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met 

je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. 

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve 

opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. 

De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen 

respect moet hebben voor de mening van anderen. 
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https://www.obspietdespringer.nl/school/schoolgids/


Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere 

dag een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één 

les. 

Vandaag is meester Chris langs alle groepen geweest met ‘De oplosbus’. Alle kinderen zijn 

op de hoogte dat, als ze niet uit een probleem komen met de groep en de leerkracht, ze 

een briefje in de oplosbus kunnen doen. De kinderen worden dan ondersteund om tot een 

oplossing te komen. 

Startgesprekken 

De startgesprekken vinden plaats in de week van 14 t/m 18 september. Deze gesprekken 

zijn op school; u kunt zich hier binnenkort voor inschrijven via de app. Elke ouder/ 

bezoeker stellen we de onderstaande vragen: 
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Algemene informatieavond 

Op dit moment is het nog niet mogelijk om grote groepen te ontvangen op school. De 

algemene ouderavond (gepland op 21 september) zullen we dus anders in moeten vullen. 

We gaan hierover in overleg met de MR en de AC. Meer informatie volgt. 

 

 

 

Informatieavond voortgezet onderwijs groep (7+) 8.  

Dit jaar krijgt ook de informatieavond voor de ouders van groep 8 (waar ook de ouders van 

groep 7 altijd voor uitgenodigd worden) een andere vorm. Uw kind krijgt een folder mee 

met alle informatie over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs en over de 

verschillende niveaus op de middelbare scholen. Op dinsdag 29 september zullen Ella en 

Suzan via videobellen om 19:30 uur klaar zitten om algemene vragen van u in de chat te 

beantwoorden. Zij zullen een dag van te voren een link met u delen, waarmee u in het 

videogesprek komt. De individuele gesprekken met groep 8, waarin het voorlopig advies 

voor het vervolgonderwijs gegeven wordt, worden in november gepland.  

Ventilatie op school 

Er is een bedrijf ingeschakeld om de luchtkwaliteit/ ventilatie op school te meten. Hoewel 

we in een nieuw gebouw zitten, willen we hier graag duidelijkheid over. We houden u op de 

hoogte.  

 

 

Het volgende Springernieuws komt uit op: maandag 14 september. 
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