
                                                                  Regel de Vreedzame School: We hebben oor voor 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 

 

Sinterklaas 

Afgelopen zaterdag is Sinterklaas in Nederland aangekomen. We volgen sinds vorige week            

de gebeurtenissen van het Sinterklaasjournaal, dagelijks te volgen om 18.00 uur op NPO 3.              

We kijken de afleveringen ook terug in de klas.  

 

De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben een kleurplaat          

gekregen. De kleurplaat kon in de brievenbus op school         

ingeleverd worden. Groep 1/2 is op zoek gegaan naar die          

brievenbus. In de school, teamkamer, kopieerhok, de hal,        

buiten... Niks gevonden.  

 

Misschien bij juf Jeanette? Jaaaa, daar stond de rode         

brievenbus!  

De kinderen waren door het dolle heen. Wat zal de Sint blij            

zijn met al die mooie kleurplaten! 

 

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben inmiddels al lootjes           

getrokken. Super spannend en erg fijn dat ze op deze manier           

Sinterklaas een handje helpen. Veel succes met het dichten         

en het maken van de surprises. 

 

De surprises kunnen donderdag 3 december tussen 15:30 en 16:30 op school ingeleverd             

worden. 

 

 

Schoen zetten 

Volgende week dinsdag (24 november) is het zover. De         

schoenen van de kinderen mogen meegenomen worden naar        

school, zodat we alle sinterklaasliedjes kunnen gaan zingen bij         

het zetten van de schoen. We zorgen ervoor dat we hard           

genoeg zingen, zodat Sinterklaas de liedjes ook kan horen in          

het Pietenhuis. Wie weet ontvangen de kinderen dan iets leuks          

van de Pieten. 

 

 

Pietenochtend 

Woensdag 25 november gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 in groepjes verschillende              

leuke spelletjes doen. Dit jaar doen ze dit onder begeleiding van een leerling uit groep 7/8.                

De kinderen mogen deze ochtend als Pietje of Sint verkleed naar school komen. 

 

 

Sinterklaasfeest 

Op vrijdag 4 december vieren we Sinterklaas op school. Ook groep 1 wordt daarbij              

verwacht. Er is dit schooljaar helaas geen aankomst van de Sint en Pieten op het plein. Alle                 

kinderen zijn die dag om 12.00 uur uit.  

Springernieuws 



Leraarondersteuner bovenbouw  

Maaike Mud (naast leraarondersteuner ook leerkracht) komt ons team met ingang van            

vandaag versterken. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Zij gaat aan de              

slag als leraarondersteuner voor de bovenbouw. Daarnaast zal ze ook ondersteuning geven            

aan individuele leerlingen. Maaike stelt zich in het volgende Springernieuws aan u voor. 

 

 

Nieuwe leerling 

Evi zit sinds vorige week in groep 1/2. Ze heeft het heel erg naar haar zin en speelt met                   

verschillende kinderen in de klas. Ze vindt de huishoek heel erg leuk; ook met de belletjes                

op de gang maakt ze prachtige muziek. Evi, we wensen je heel veel plezier bij ons op                 

school.  

 

Corona 

Op dit moment zit er nog een paar kinderen in quarantaine. Juf Denise start morgen weer                

in groep 3/4. Gelukkig heeft ze al een paar dagen geen klachten meer. We blijven alert en                 

zien dat de ouders en kinderen dat ook zijn. Fijn! 

 

In de bijlage vindt u de uitwerking van de enquête over het thuisonderwijs. De respons was                

enorm hoog. We hebben met plezier gelezen hoe u en uw kinderen deze periode hebben               

doorgemaakt. Aandachtspunten werken we uit, zodat we blijven verbeteren. 

 

Voortgangsgesprekken 

Hieronder vindt u de planning van de voortgangsgesprekken; deze gesprekken zijn           

telefonisch (groep 3) of d.m.v. videobellen. Deze keer willen we graag alle ouders spreken.              

Tijdens dit gesprek zullen ook de resultaten van de CITO (afgenomen in september en              

oktober) besproken worden. U kunt zich vanaf vandaag inschrijven via de Basisschool App             

(kopje oudergesprek) of via de link: Inloggen. De inschrijving sluit op vrijdag 20 november              

om 18.00 uur. U kunt inloggen met de voornaam van uw kind (gebruikersnaam) en uw               

postcode (wachtwoord).  

 

Groep 1/2: Maandag 23 november t/m donderdag 26 november (ma. Lida, di./woe.            

Jacqueline en do. Lida); 

Groep 3: De gesprekken van groep 3 zullen telefonisch plaatsvinden. Een deel van de              

groep wordt gebeld op donderdag 26 november en een deel wordt gebeld op maandag 30               

november. Chantal informeert de ouders van de kinderen uit groep 3 hier verder via de               

mail over. Deze ouders (groep 3) hoeven zich dus niet in te schrijven voor een gesprek,                

maar worden allemaal gebeld door de leerkracht;  

Groep 4: Dinsdag 24 november en woensdag 25 november; 

Groep 5/6: Maandag 23 november, dinsdag 24 november en woensdag 25 november; 

Groep 7/8: Maandag 23 november, woensdag 25 november en maandag 30 november. 

 

 

Resultaten CITO oktober 

Eind oktober hebben we in alle groepen de Cito-toetsen afgenomen (van eind vorig             

schooljaar). We namen ze niet in juni af, omdat we de kinderen een eerlijke kans wilden                

geven. We waren natuurlijk heel benieuwd hoe de kinderen het na de afgelopen corona              

periode met thuisonderwijs hebben gedaan. 

  

We zijn blij u te kunnen melden dat de kinderen over het algemeen goed hebben gescoord.                

Over het algemeen zijn de kinderen op niveau gebleven. Tijdens het voortgangsgesprek            

krijgt u van de leerkracht te horen hoe uw kind het heeft gedaan. 
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https://inschrijven.schoolgesprek.nl/?s=1663


Mediamasters 7/8 

Afgelopen vrijdag was de finale van Mediamasters,       

een spannende serious game over de kansen en        

gevaren van (digitale) media. De kinderen hebben       

hard gewerkt aan verschillende opdrachten om veel       

punten te behalen. De tijd tikte, dus de kinderen         

moesten snelle beslissingen nemen. Ze deden het       

super! De uitslag is vandaag om 13:00 uur bekend. 

 

Wij hebben meegedaan aan mediamasters. 

Het ging over H.E.N.K, een robot die gemaakt was door Layla. Layla deed mee aan een 

uitvinderswedstrijd met H.E.N.K, haar robot. H.E.N.K was alleen nog niet zo slim. Wij 

moesten kennis verzamelen voor H.E.N.K. Wij verzamelde kennis door vragen goed te 

beantwoorden. Natuurlijk gingen de vragen over (sociale) media. Maar H.E.N.K werd 

gesaboteerd door Layla’s tegenspeler: Dylan. 

We strijden tegen andere scholen die ook meedoen. Soms waren er filmpjes die het extra 

leuk maakte. We konden ook zelf punten verdienen voor de kennis van H.E.N.K. 

 

Senna en Emmy uit groep 7&8 

 

 

Kerst 2020 

Ondanks dat Sinterklaas nog maar net in het land is, is de kerstcommissie al weer druk                

bezig met Kerst. We maken er een gezellig feest voor de kinderen van. 

De kinderen gaan in hun eigen klas eerst lekker eten en daarna volgt een leuke activiteit                

voor de kinderen. Wat het precies gaat worden, blijft nog even een verrassing. Begin              

december ontvangt u meer informatie. 
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