
                                                                               Regel de Vreedzame School: We horen bij elkaar 
 

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 

 

Protocol Corona 

In de bijlage vindt u de nieuwste beslisboom m.b.t. verkouden kinderen op school. 

We vragen u dit goed door te nemen.  

De andere maatregelen die wij eerder hebben gecommuniceerd blijven echter gelden.  

Dat betekent onder andere dat ouders, zonder afspraak, niet de school inkomen.  

 

Ondanks dat de deur openstaat vragen wij u te communiceren met de leerkracht via de 

mail of telefoon. Heeft u meer tijd nodig dan is het natuurlijk mogelijk een afspraak te 

maken.  

 

Komt u uw kind ophalen tijdens schooltijd, dan vragen wij u aan te bellen bij de 

hoofdingang.  

 

Aangezien het toch echt frisser in school is (de deuren en ramen zijn open), adviseren wij u 

een vest of een dikke trui aan uw kind mee te geven. 

 

Afscheid meester Gerrit 

Vandaag hebben wij afscheid genomen van meester Gerrit; hij gaat met pensioen. Meester 

Gerrit was onze bovenschoolse ICT-er. Omdat hij zoveel verstand heeft van computers 

heeft hij van de kinderen een ‘laptop’ gekregen met alle namen van de kinderen van de 

Piet de Springer. Meester Gerrit is ook heel muzikaal. Daarom hebben wij een optreden 

voor hem verzorgd. De grootste band van Langbroek en omgeving trad voor hem op. Goed 

gedaan allemaal!  

 

 

 

 

 

Springernieuws 



 

Stand van zaken vacatures 

Dit schooljaar gaan we afscheid nemen van twee van onze leerkrachten. Tijdelijk van juf 

Chantal in verband met zwangerschapsverlof. Juf Suzan verruilt het onderwijs voor de 

logopedie. 

Het valt niet mee om, in deze tijden van lerarentekort, vervanging te vinden, maar het is 

gelukt! 

 

Juf Chantal wordt tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door juf Brigit van Brakel. 

Zij zal de groep vijf dagen per week onder haar hoede nemen. 

 

Juf Suzan wordt vervangen door juf Sanne Hendriks-Manders. Juf Sanne is een tijdelijke 

leerkracht; zij blijft tot de zomervakantie. Zij draait groep 7/8 op de woensdag t/m 

vrijdag; juf Ella op de maandag en dinsdag.  

 

Beide leerkrachten stellen zich binnenkort aan u voor. 

 

Studiemiddag digitaal portfolio 

Zoals u wellicht weet zijn wij bezig met de ontwikkeling van een digitaal portfolio. Dit 

vervangt, na een proefperiode, het huidige rapport. Woensdagmiddag 23 september heeft 

het team weer scholing gehad waardoor we weer een stapje verder komen. We houden u 

op de hoogte.  

 

Informatieavond Voortgezet Onderwijs 

De ouders van groep 7/8 hebben via de mail de informatiefolder over de verwijzing naar 

het voortgezet onderwijs gekregen. 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 maandag een link met u delen, waarmee u in het videogesprek 

komt. 

 

Start Kinderboekenweek 

Aanstaande woensdag begint de    

Nationale Kinderboekenweek. Het thema    

is dit jaar: ‘En Toen!'. De kinderen       

zullen gedurende anderhalve week aan     

de slag gaan met dit thema. 

  

Ook dit jaar kunnen alle kinderen      

meedoen met de voorleeswedstrijd. Zij     

kunnen intekenen op de lijsten die vanaf       

morgen in de klassen hangen. De kinderen die zich opgeven gaan natuurlijk voor de eerste               

prijs, de titel voorleeskampioen 2020. Onderstaand de data van de voorrondes in de             

klassen: 

 

Groep 3: maandag 5 oktober 

Groep 4: vrijdag 2 oktober 

Groep 5: vrijdag 2 oktober 

Groep 6: donderdag 1 oktober 

Groep 7: maandag 5 oktober 

Groep 8: vrijdag 2 oktober 

 

Uit iedere klas wordt een winnaar gekozen en deze winnaars nemen het op donderdag 8               

oktober tegen elkaar op tijdens de voorleeswedstrijd. Spannend! 
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Actie: Sparen voor je schoolbieb! 

Tijdens de Kinderboekenweek (van 30 september t/m 11 oktober 2020) organiseert Bruna            

dit jaar een spaaractie: Sparen voor je schoolbieb! Door kassabonnen te sparen, kan de              

school de schoolbibliotheek uitbreiden met uw hulp. Wanneer u (of een           

vriend, familielid, de buurman etc.) een kinderboek heeft gekocht bij          

Bruna, willen wij u vragen om uw kind de bon hiervan in te laten              

leveren op school. De school kan deze kassabonnen op haar beurt           

inleveren bij een Bruna-winkel en de Bruna stelt 20% van het           

totaalbedrag beschikbaar aan de school om nieuwe boeken te kopen.          

Hoe meer boeken er in de actieperiode van 30 september t/m 11            

oktober 2020 bij Bruna worden gekocht, des te meer gratis boeken de            

school daarna mag uitzoeken. Spaart u voor ons mee? 

 

Leerlingenraad 

Aanstaande woensdag 23 september komt de nieuwe leerlingenraad voor het eerst bij 

elkaar. De leerlingenraad bestaat uit Aimée (groep 5), Anlisia (groep 6), Jesse (groep 7) en 

Babs (groep 8). Babs is voorzitter. 

Zij gaan met juf Jeanette onder andere in gesprek over punten die tijdens de Vreedzame 

Schoolvergaderingen naar voren zijn gekomen, het onderhoud van de schooltuin en de 

besteding van het restbedrag uit de fooienpot van restaurant ‘Pierre le sauteur’ (Kerst 

2019). De notulen worden op de website geplaatst onder het kopje “leerlingen”. 

 

Opleiding mediatoren 

Deze week starten we met het opleiden van de mediatoren. De trainingen worden verzorgd 

door juf Suzan en juf Jeanette op woensdag 30 september  en 7 oktober. De kinderen 

ontvangen na de beide trainingen een diploma. Eenmaal opgeleid zijn er elke dag twee 

mediatoren dat ‘dienst hebben’. Tijdens de pauzes kunnen zij helpen bij een conflict 

van andere kinderen. Zij zijn zichtbaar door een gekleurd hesje. Ook gedurende de 

hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten. Leerkrachten 

kunnen leerlingen met een conflict doorsturen naar de mediatoren. Op een rustige plek 

in de school voeren ze een gesprek met de kinderen om ze te helpen hun conflict op te 

lossen. 

 

Even voorstellen 

Hallo allemaal,  

 

Mijn naam is Carry en ik ben 21 jaar.  

Ik loop stage in groep 3/4. Ik zit in mijn tweede jaar van 

onderwijsassistent in Amersfoort.  

Ik woon in Doorn bij mijn ouders. Ik heb een tweelingbroer die in 

Enschede studeert. 

Ik vind het erg leuk om op de kinderen in mijn buurt en neefjes 

en nichtjes te passen.  

Ik houd van zingen, dansen, skaten, tekenen en verven. 

 

Cito Afnames 

Vanaf deze week worden de Cito toetsen afgenomen die eigenlijk eind 

vorig schooljaar afgenomen hadden moeten worden. Dit betekent dat bij 

de kinderen van de groepen 4 t/m 8 de komende weken vier verschillende 

Cito-toetsen worden afgenomen. 
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Studiedag 

Vrijdag 9 oktober heeft het team een studiedag. De kinderen zijn de hele dag vrij. 

 

Folder stichting Binding 

Aanstaande donderdag is er een activiteit van stichting Binding in Langbroek. 
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