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HET SPRINGERNIEUWS BEVAT INFORMATIE OVER SCHOOLSE EN ANDERE ZAKEN. JAARGANG  26, 

HET SPRINGERNIEUWS IS EEN UITGAVE VAN DE O.B.S. PIET DE SPRINGER PRINSENPLEIN 1 3947 PG LANGBROEK 

 

Startgesprekken 

Deze week houden wij als school weer de startgesprekken. We hebben veel inschrijvingen 

ontvangen. Mocht de leerkracht alsnog een gesprek willen voeren met degenen die niet in 

de gelegenheid waren bij het startgesprek aanwezig te zijn, dan neemt hij/zij contact met 

u op.  

 

Algemene informatieavond (digitaal) 

Op 21 september staat onze algemene informatieavond gepland. Op dit moment is het nog 

niet mogelijk om grote groepen te ontvangen op school.  

De algemene informatieavond wordt vervangen door: 

1. u ontvangt van de leerkracht een filmpje, gemaakt door de klas. De kinderen leiden 

u hierbij rond in de klas en vertellen u wat ze gedurende de dag op school doen.  

2. u ontvangt van de leerkracht bij het startgesprek de informatiegids over het reilen 

en zeilen in de groep. Net als de schoolgids is de informatie afgestemd op de 

normale situatie (zonder de geldende corona-maatregelen).  

3. u ontvangt de jaarverslagen van de MR en AC in uw mailbox. 

4. Het onderwijskundig jaarverslag 2020 is op de website geplaatst onder het kopje 

-onderwijs-jaarverslagen. 

5. Bij dit Springernieuws ontvangt u de folder van onze MR. 

6. Mocht u een vraag hebben aan de MR of aan de AC dan kan dit via 

matthijsvanee1978@gmail.com. Hij zorgt dat de vraag bij de juiste persoon komt. Er 

wordt gezorgd voor terugkoppeling. 

7. Normaal gesproken kunt u zich inschrijven voor ouderhulp; dit schooljaar benaderen 

we u als we deze hulp nodig hebben. 

 

Ouderbijdrage 

U vindt de brief voor de ouderbijdrage in de bijlage. De ouderbijdrage per kind is gelijk aan 

vorig schooljaar, namelijk: €32,50. 

 

Mediatoren opleiding 

Zoals u weet zijn wij een Vreedzame School. Wij werken in de pauzes met mediatoren op 

het plein. Hierbij leren kinderen problemen en kleine conflicten op te lossen zonder 

tussenkomst van een volwassene. De komende tijd worden kinderen uit groep 7/8 opgeleid 

tot mediator. Dit schooljaar zijn dit: 

 

Julia Nieké  

Annabel Jesse 

Dustin Kaj 

Sander Babs 

Ilse Noor 

Jack Quinn 
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Leerlingenraad 

De leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers, gekozen uit en door de 

leerlingen van onze school, die zich inzet voor een prettige gang van zaken op school. In 

ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De leerlingenraad is er om mee te 

denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad 

luistert daarbij naar ideeën en voorstellen van alle leerlingen. Dit staat standaard op de 

agenda van de Vreedzame School. Daarnaast brengt de school (directie/leerkrachten) 

agendapunten in. 

Dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit: 

5 Aimée 

6 Anlisia 

7 Jesse 

8 Babs (voorzitter) 

Cleanup day 

Dit jaar doet groep 7-8 mee aan de World Cleanup Day. 

Op woensdag 16 september (iets eerder dan de 

landelijke dag, dat is namelijk 19 september) zal groep 

7-8 rondom de school op zoek gaan naar zwerfafval en 

ruimen zij dit samen op.  

World Cleanup Day is de grootste wereldwijde 

opruimactie van het jaar. Elk jaar coördineert de Plastic 

Soup Foundation deze dag in Nederland. 

Samen met ruim 180 landen geven we de planeet op die dag een grote schoonmaakbeurt. 

Ons doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil! En vooral ook het verkrijgen van 

meer waardevolle informatie over het soort afval dat op straat en in het milieu belandt en 

de herkomst ervan. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. 

Hoe meer we te weten komen over het afval, hoe gerichter we namelijk kunnen werken 

aan oplossingen. 

Stagiaire groep 1/2  

  
Hi, ik ben Milou van der Maat, 18 jaar en ik loop tot eind januari 

stage in groep 1/2. Dit jaar begin ik aan mijn tweede jaar 

studeren aan de Hogeschool en Universiteit in Utrecht. Ik zit nu 

in het tweede jaar van de ALPO, dit is een combinatie van de 

PABO en Onderwijswetenschappen. 

Mijn eerste stagedag, die wekelijks op de donderdag plaatsvindt, 

zit er alweer op. Op deze dag hebben de leerlingen kennis met 

mij gemaakt en zijn ze erachter gekomen dat ik erg veel van 

spelletjes, thee, turnen en ijsjes hou. Er was te zien dat het een 

erg leuke klas is, waarin de leerlingen en ik hopelijk veel van elkaar mogen leren. Ik heb er 

zin in! 
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Kinderpostzegelactie 2020 

  
Woensdag 23 september start de jaarlijkse 

kinderpostzegelactie. Vanaf 12:00 mogen alle kinderen 

van groep 7/8 starten met de verkoop. In verband met 

corona heeft de stichting kinderpostzegels Nederland een 

aantal aanpassingen gedaan, zodat de actie op een veilige 

manier kan doorgaan. De kopers kunnen een QR code 

scannen en daarmee hun bestelling regelen, de kinderen 

hoeven dit jaar niet zelf een app downloaden. Voor 

mensen die liever een bestelformulier invullen, krijgen de 

kinderen een speciale bestelbox. Hiermee kunnen de kinderen contactloos en op 1,5 meter 

afstand verkopen. 

Woensdag 16 september krijgen de kinderen een speciale brief mee, waarin meer 

informatie over de kinderpostzegelactie staat, zodat ze een week later precies weten hoe 

ze veilig aan de actie mee kunnen doen. 

Groep 7/8, alvast veel succes met de verkoop. 
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