
                                                                               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 

 

Afsluiting Kinderboekenweek 

Wat een prachtige verhalen en tekeningen zijn er gemaakt tijdens de Kinderboekenweek.            

Ook werd er al mooi op toon voorgelezen tijdens de voorleeswedstrijd in de klassen.              

Hieronder een overzicht van alle klassenwinnaars voor de Gouden Griffel, het Gouden            

Penseel en de Voorleeswedstrijd: 

Winnaars ‘Gouden Griffel’: 
gr. 3: Tim 

gr. 4: Pien 

gr. 5: Aimée 

gr. 6: Luca 

gr. 7: Senna 

gr. 8: Sander 

 

 

 

 

Winnaars ‘Gouden Penseel’: 
gr. 1: Sophie A. 

gr. 2: Iris 

gr. 3: Isa 

gr. 4: Levy 

gr. 5: Evie 

gr. 6: Anlisia 

gr. 7: Annabel 

gr. 8: Pepijn 

 

 

Winnaars ‘Voorleeswedstrijd’: 
gr. 3: Thijs 

gr. 4: Noeá 

gr. 5: Luuk 

gr. 6: Jill 

gr. 7: Julia 

gr. 8: Babs 

 

 

 

 

Na een gezellige en leerzame periode vol leesactiviteiten, hebben we de Kinderboekenweek            

afgelopen donderdag afgesloten met de jaarlijkse voorleeswedstrijd. Er werd gestreden om           

de titel ‘Voorleeskampioen 2020’. Deze kampioen is Babs geworden. Tijdens deze           

afsluitende dag werden ook de Gouden Griffel en het Gouden Penseel uitgereikt. Pien uit              

groep 4 ging er met de Gouden Griffel vandoor en Annabel uit groep 7 maakte de mooiste                 

tekening. Wat hebben zij, maar natuurlijk ook alle kinderen uit de klas, het fantastisch              

gedaan! In de bijlage van dit Springernieuws is een ‘collage’ toegevoegd met alle             

tekeningen van de klassenwinnaars van het Gouden Penseel. 

 

 

Afwezigheid juf Chantal 

Binnen de nieuwe corona regels wordt het advies gegeven aan zwangeren in de zorg en 

onderwijs om met 28 weken vervangend werk te doen. Dit betekent dat juf Chantal na de 

vakantie niet meer voor de groep kan en vanuit huis gaat werken. Op 9 december gaat 

haar zwangerschapsverlof officieel in. 

Vanaf de herfstvakantie ruilen juf Denise (naast leraarondersteuner ook derdejaars student 

PABO) en juf Chantal van positie. Juf Denise zal de groep draaien van dinsdag t/m vrijdag. 

Op maandag valt juf Mandy uit de IPPON-invalpoule in. 

Juf Chantal is vijf dagen per week digitaal aanwezig in de klas. Zij begeleidt Denise. Hierbij 

zal zij ook individueel met de kinderen aan de slag gaan.  

Springernieuws 



9 december start juf Brigit; zij neemt de groep dan vijf dagen in de week. Juf Denise zal 

haar hierbij ondersteunen. We hebben gekozen voor een vertrouwde oplossing. Juf Denise 

heeft er enorm veel zin in! 

  

Mediatoren geslaagd 

Eén van de pijlers binnen de Vreedzame School is de betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid van kinderen bij het nemen van beslissingen en het bemiddelen bij 

conflicten. 

Binnen de Vreedzame School worden leerlingen getraind als mediator om te helpen bij het 

bemiddelen van conflicten. Zij zullen met name in de pauzes meehelpen om kleine ruzies 

en conflicten onder toeziend oog van de leerkrachten op te lossen. 

Afgelopen weken zijn de mediatoren-trainingen gegeven door juf Suzan en juf Jeanette. 

Quinn, Dustin, Sander, Babs, Annabel, Jesse, Julia, Jack, Noor, Kaj, Ilse en Nieké  hebben 

de training gevolgd en zijn geslaagd. Vandaag zijn de diploma’s aan hen uitgereikt. Van 

harte gefeliciteerd! 

 

Bijeenkomst leerlingenraad 

Ook de leerlingenraad is bij elkaar geweest en kwam meteen in actie. Dustin en Jesse 

hebben de kinderen verteld hoe ze om moeten gaan met de planten op ons plein. Samen 

zijn we tot de conclusie gekomen dat er twee bomen moeten worden vervangen; dit geldt 

ook voor de heg achter het goaltje. Hovenier Mocking gaat hier binnenkort mee aan de 

slag. 
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Namens een leerling heeft de leerlingenraad gevraagd of het lootjes trekken voor 

Sinterklaas een weekje eerder mag. Ze willen graag veel tijd besteden aan het maken van 

een mooie surprise. Het team is akkoord. 

 

Fietsenkeuring 

 
Zoals u gewend bent organiseert Veilig Verkeer Nederland elk jaar in de eerste week van 

november de fietsenkeuring voor alle scholen in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. 

Dat hadden de vrijwilligers dit jaar ook graag willen doen. Het oplopende aantal corona 

besmettingen heeft hen echter doen besluiten om dit jaar geen fietsenkeuring te houden. 

 

Wij willen u vragen om zelf, samen met uw kind, de fiets te controleren en de eventuele 

gebreken direct te (laten) verhelpen. U kunt onderstaande link gebruiken voor de 

fietscheck. 

 

Wij hopen dat er veel fietsen op deze manier gekeurd gaan worden. En volgend jaar hopen 

de vrijwilligers van VVN weer zelf de keuring te kunnen doen. 

 

https://vvn.nl/fietscheck 

 

 

Herfstvakantie 

Volgende week is het herfstvakantie. We wensen iedereen heel veel plezier en hopen jullie 

allemaal weer terug te zien met leuke verhalen op maandag 26 oktober. 
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https://vvn.nl/fietscheck


Winnaars Gouden Penseel 

 

4  


