
                                                                  Regel de Vreedzame School: We hebben hart 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 

 

Hopelijk heeft u genoten van de voorjaarsvakantie. Het was prachtig weer; wat            

konden de kinderen heerlijk buitenspelen. 

 

Nieuwe leerlingen 

Andrei is meteen na de opening van de scholen gestart in groep 3. Hij komt uit                

Roemenië en is een harde werker. Hij doet enorm zijn best om het Nederlands              

onder de knie te krijgen. 

Lara en Suze wonen ook sinds kort in Langbroek. Lara is vandaag gestart in groep               

4, Suze in groep 3. Binnenkort mag zusje Ava ook naar school; zij wordt 12 maart                

vier jaar oud. 

We wensen Andrei, Lara en Suze heel veel plezier en succes op de Piet de               

Springerschool. 

 

Vreedzame school 

De weken tot de voorjaarsvakantie hebben we gebruikt om opnieuw een aantal            

zaken onder de aandacht te brengen. We gaan nu verder met het blok: We hebben               

hart voor elkaar.  

 

Toetsing en rapportage 

Normaal gesproken nemen we in januari de CITO-toetsen (voor het midden van het             

schooljaar) af in groep 3 t/m 8. Zoals u eerder heeft kunnen lezen schuiven we               

deze op, om alle kinderen een eerlijke kans te geven. Een deel (de leestoetsen)              

namen we af in de week van 15 t/m 19 februari en de andere toetsen volgen in de                  

week van 8 t/m 12 maart. Groep 7/8 start op 3 maart met de CITO-toetsen.  

 

Het rapport volgt 31 maart. 
 

Start schoolbrede project 

Meteen na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met ons         

schoolbrede project. Dit gaan we vormgeven binnen de        

eigen klas.  

Alle groepen gaan aan de slag met “Natuur en         

techniek”.  

 

Groep 1/2 gaat tijdens het project de ruimte in. We          

maken een ruimtereis en ontdekken welke planeten er        

zijn, hoe de aarde eruit ziet vanuit de ruimte en nog           

veel meer. De taal en rekenlessen staan allemaal in het          

teken van de ruimte. De kinderen gaan aan de slag met           

verf en andere materialen om prachtige kunstwerken te        

maken.  

 

Springernieuws 



Groep 3/4 maakt kennis met verschillende bollen, knollen en bonen en hun            

ontwikkeling. 

Nu het weer wat warmer begint te worden komen de eerste planten boven de              

grond tevoorschijn. Het sneeuwklokje is een van de eerste. Daarna volgen de            

andere bollen en knollen, zoals krokussen, blauwe druifjes, narcissen, hyacinten en           

tulpen. Dit ziet er allemaal heel vrolijk uit. Maar hoe kan het dat die vrolijke               

bloemen elk jaar weer zomaar uit de grond komen? 

 

Groep 5/6 houdt zich bezig met “Handige Techniek”. Techniek is door mensen            

bedacht en het is bedoeld om allerlei problemen op te lossen. Het maakt ons              

lichaam groter, sterker of beter. Techniek is ook gemaakt om dingen te kunnen die              

we voorheen nog niet konden. Kinderen gaan hierbij zelf op ontdekkingstocht. Wie            

weet een uitvinder in de dop! 

 

In groep 7/8 gaan de kinderen stevige constructies ontwerpen en natuurlijk zelf            

bouwen. Tijdens het thuiswerken hebben de kinderen al een stoel gemaakt, die ze             

zelf hebben kunnen testen. De komende weken gaan ze bestaande constructies nog            

uitgebreider bestuderen. Ze gaan hun kennis toepassen in hun eigen ontwerpen.           

Ook gaan ze proberen of ze net als Superman met behulp van techniek hun eigen               

kracht kunnen vergroten. 

 

Clinics Wijk Sport 

Op onderstaande data krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 sportclinics, verzorgd door              

Wijksport (in samenwerking met SVL). 
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Datum School Clinic 
01/03/21 
Maandag 

Piet de  
springer 

Gym 

08/03/21 
Maandag 

Piet de  
springer 

Voetbal 

15/03/21 
Maandag 

Piet de  
springer 

Tennis 

22/03/21 
Maandag 

Piet de  
springer 

Gym  

29/03/21 
Maandag 

Piet de  
springer 

Voetbal 

08/04/21 
 Donderdag 

Piet de  
springer 

Tennis 



 

Stagiaire Kayra groep 1/2  
 

 

Hallo, 

Ik ben Kayra en ik kom op vrijdag stagelopen op O.B.S.           

Piet de Springer in groep 1/2. Ik ben in september          

begonnen met het eerste leerjaar van de Flexibele        

deeltijd Pabo. Ruim een jaar geleden heb ik mijn diploma          

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker behaald. Tijdens     

deze opleiding heb ik meerdere stages mogen lopen in         

het speciaal onderwijs. Hierdoor ben ik erachter gekomen        

dat het onderwijs mij enorm aanspreekt. Na het behalen         

van mijn diploma ben ik dan ook gaan werken als          

onderwijsassistent in het speciaal onderwijs. Dit doe ik        

nog altijd met heel veel liefde, alleen wil ik nu dan ook            

zelf als leerkracht voor de klas staan. Vandaar mijn start          

aan de Pabo. 

  

Ik hoop veel te leren op O.B.S. Piet de Springer en ik ga deze stageperiode dan ook                 

met veel enthousiasme tegemoet! 

  

Hartelijke groet, Kayra 
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