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Sinterklaas 

Vrijdag 4 december is het zover. Dan vieren we Sinterklaas op school. Zoals u vast wel                

weet werkt de Sint zoveel mogelijk vanuit het Pietenhuis. Maar wie weet; misschien komt              

hij toch nog even langs op de Piet de Springer… 

Mocht hij langskomen dan is dat helaas niet in het bijzijn van de ouders. We zullen via                 

foto’s in de app aan u tonen hoe de dag verloopt. Wij hebben er enorm veel zin in!  

 

Let op! Alle kinderen zijn deze dag om 12:00 uur uit. 

Schoen zetten 

Vorige week dinsdag hebben alle     

kinderen hun schoen gezet. Het is altijd       

spannend, maar woensdagochtend   

waren de schoenen allemaal gevuld met      

iets lekkers. Zou de Piet die in de school         

slaapt dat hebben gedaan? 

De kinderen van de bovenbouw kregen      

nog een opdracht. Nadat ze een puzzel       

hadden opgelost vonden ze hun schoen      

terug. De schoenen van de kinderen uit       

groep 7/8 stonden in het schoonmaak-      

hok ;-). 

 

Pietenochtend  

Woensdag was het Pietenochtend in de onderbouw. Dit keer onder begeleiding van onze             

stagiaire en kinderen van groep 7/8. Bingo spelen, verlanglijstjes maken, speculaaspoppen           

versieren… Ze deden wel 10 verschillende activiteiten. Het was weer een gezellige boel met              

al die Pietjes en Sinterklazen in de school. Foto’s vindt u in de app en op de website (onder                   

kopje school-fotoalbum. Veel kijkplezier! 

 

 

 

 

Springernieuws 



Juf Maaike 

Beste ouders, 

Graag stel ik me zoals aangekondigd in het vorige Springernieuws aan u voor. 

Ik ben Maaike, 26 jaar en ik ben geboren en getogen in Wijk bij Duurstede.  

In augustus 2019 heb ik het mooie Wijk bij Duurstede verlaten en ben ik voor de liefde verhuisd naar                   

Oijen; een heerlijk rustig dorpje in Noord-Brabant langs de Maas. Daar woon ik met veel plezier, maar                 

op werkgebied kon ik daar niet vinden wat ik zocht, dus besloot ik toch weer in de omgeving van Wijk                    

bij Duurstede te zoeken naar een passende baan. Zo ben          

ik uiteindelijk terechtgekomen bij OBS Piet de Springer.        

Voor mij is de functie van leraar-ondersteuner nieuw. Wel         

heb ik twee jaar als leerkracht in groep 1-2 gewerkt en           

werk ik momenteel ook nog één dag in de week in groep            

3-4.  

Het lijkt me een leuke uitdaging om in deze nieuwe          

functie te werken, omdat ik nu veel individueel/in kleine         

groepjes kinderen mag begeleiden en de leerkrachten kan        

ondersteunen in hun werk.  

Ik kijk uit naar een fijne tijd op OBS Piet de Springer met             

jullie allen! 

Nog een aantal weetjes over mij: 

Grootste liefdes: Stijn, Mona (onze labrador), mijn familie        

en vrienden 

Hobby’s: Wandelen (in de bergen, het bos, of langs de          

Maas), bakken, bordspellen spelen, yoga 

Lekkerste gerechten: Lasagne met spinazie, goulash met       

versgebakken brood of lekkere toetjes! 

Leukste tv-programma: Heel Holland Bakt  

Beste vak op school vroeger: Rekenen  

Grappigste herinnering aan de basisschool: Samen met mijn beste vriendin met sterke lijm op onze               

handen proberen tegen de muur op te klimmen net als Pippi Langkous die tegen de muur opliep.  

Favoriete uitspraak:  Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. 

Tot ziens op school! 

Maaike 
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Zwangerschapsverlof juf Chantal - start juf Brigit 

Zoals de ouders van groep 3/4 hebben kunnen zien en ervaren is juf Chantal de afgelopen                

tijd toch digitaal aanwezig geweest in haar groep. Juf Denise heeft de groep met veel               

enthousiasme overgenomen.  

Woensdag 9 december start Chantals zwangerschapsverlof. Vanaf dan zal juf Brigit van            

Brakel de groep overnemen. Zij werkt de hele week en wordt daarbij deels ondersteund              

door juf Denise. Fijn voor groep 3/4; wel twee leerkrachten voor de groep! Juf Brigit stelt                

zich voor in het volgende Springernieuws. 

 

Verkeerssituatie 

Graag vragen we uw aandacht voor de verkeerssituatie bij school. Wilt u, als u uw kind met                 

de auto brengt/haalt, rekening houden met kinderen die op de fiets/lopend naar school             

komen? Zeker in deze periode waarin het ‘s ochtends steeds donkerder wordt kan dit tot               

onoverzichtelijke situaties leiden. Wanneer u met de auto uw kind(eren) komt halen, wilt u              

dan zo vriendelijk zijn om de auto in een parkeervak te parkeren? 

 

Kerst 2020 

Hoewel Sinterklaas nog in het land is, ontvangt u donderdag een brief            

met daarin alle informatie over ons Kerstfeest dat op donderdag 17           

december plaats gaat vinden. 

 

Serious Request 

Op dinsdag 8 december krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een             

(digitale) gastles van het Rode Kruis. 3FM Serious Request komt dit jaar            

in actie voor het Rode Kruis dat medische hulpverleners ontlast en           

verspreiding van corona tegengaat. En wij gaan hen hierbij helpen.          

Samen met de kinderen zetten we een actie op touw om zoveel mogelijk geld in te                

zamelen. U hoort hierover binnenkort meer. 

 

 
 
Het volgende Springernieuws ontvangt u 14 december in uw mailbox. 
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