
                                                                  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 

 

Nieuwe leerling 

Ava is afgelopen vrijdag 4 jaar geworden en komt vanaf vandaag elke dag spelen en               

werken in groep 1/2. Ava geeft aan alles leuk te vinden op school. Het allerleukst is                

volgens haar toch je verjaardag vieren op school. We wensen haar heel veel plezier op de                

Piet de Springerschool!  

 

Juf Sanne 

Zoals u wellicht weet is juf Sanne bij ons aangesteld in groep 7/8 als flex-leerkracht. Zij 

zou ingezet worden bij ons op school tot de zomervakantie.  

 

Vorige week gaf zij aan dat zij een aanbod heeft gekregen om in Bilthoven op een school te 

komen werken. Een mooie kans voor haar. Dit aanbod heeft zij aangenomen. 

 

Dit betekent dat zij per 1 april aanstaande de Piet de Springer gaat verlaten. 

 

Wij hebben besloten dit intern op te lossen. De ouders van de betreffende groepen zijn 

vorige week al op de hoogte gesteld. 

 

● Juf Ella gaat tot de zomervakantie vier dagen werken; zij draait groep 7/8 van 

dinsdag t/m vrijdag; 

● Meester Chris zal op maandag groep 7/8 onder zijn hoede nemen. 

● Groep 5/6 krijgt op maandag en dinsdag juf Ingrid (en juf Maaike); woensdag t/m 

vrijdag meester Chris. 

● Juf Jeanette neemt een deel van de Interne Begeleiding (IB) op zich; 

● Extra ondersteuning en de plusgroep worden na de analyse van de CITO-toetsen 

opnieuw ingedeeld. 

 

We wensen juf Sanne alvast heel veel succes op haar nieuwe school. 

 

Inval(pool) 

Op dit moment is de invalpool nagenoeg leeg. Als een leerkracht ziek is, en niet in staat is                  

om les te geven, kan het dus gebeuren dat een klas thuis moet blijven. Wij hebben tot                 

vorige week nog nooit een klas naar huis moeten sturen en doen alles om dit te                

voorkomen.  

Eerder is naar u gecommuniceerd dat dit ook op de ochtend zelf aan u gemeld kan worden                 

via de schoolapp en de mail. Er is in zo’n geval alleen noodopvang voor de vitale beroepen.                 

Houdt u hier rekening mee? Alvast bedankt voor het begrip. 

 

Rapport 

Dit schooljaar zouden we overstappen op ons digitaal portfolio. Door de thuiswerkperiode is             

dit nog niet zodanig gevuld dat dit een goed beeld geeft van de ontwikkeling van uw kind.                 

Daarom krijgt uw kind dit schooljaar nog een rapport. 

Het eerste rapport volgt 31 maart. 
 

 

Springernieuws 



 

Voorleeswedstrijd (Babs) 

Vorige week heeft Babs namens onze school deelgenomen aan de regionale           

voorleeswedstrijd. 

 

De voorleeswedstrijd was dit jaar online door corona. 
De inleiding ging goed en Babs vertelde alles wat moest. 
Het voorlezen ging goed ze zat wel thuis want ze was 
verkouden , dat viel de jury ook op. 
Het commentaar was goed. De jury vond dat ze het boek en 
hoofdstuk goed had uitgekozen. 
Ze had goede tegenstanders.  
Het was goed te verstaan ook hadden we een leuke yel : yel yel yel Babs wint dit wel . 
Maar helaas gingen er maar drie door. Babs is 4e of 5e geworden. Babs vond het erg leuk en spannend 
tegelijkertijd. Ze vond het zelf op zich wel goed gaan. Ze vond het commentaar duidelijk en ze er was er 
mee eens. Ze zou deze leuke ervaring nog wel een keer mee willen maken. 
Annabel en Noor 
 

Schoolbrede project natuur en techniek 

In alle groepen wordt druk en enthousiast gewerkt aan natuur en techniek. Omdat we dit               

schooljaar geen tentoonstelling kunnen houden worden aanstaande donderdag de filmpjes          

achter een code op onze webside www.obspietdespringer.nl geplaatst. U ontvangt via de            

leerkracht de code. 

 

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 
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 

http://www.obspietdespringer.nl/


 

 

 

 

ANWB streetwise 

 

 

Op donderdag 18 maart verzorgt ANWB Streetwise een praktisch         

verkeerseducatieprogramma bij ons op school. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de            

basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer.  

Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische rijlesauto´s, zebrapaden,        

verkeerslichten en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.           

Daarnaast zet ANWB Streetwise stevig in op afleiding in het verkeer door            

smartphonegebruik. Leerlingen worden bewust gemaakt van eigen (gevaarlijk)        

verkeersgedrag. Ook is er aandacht voor hoe kinderen veilig kunnen fietsen met een             

fietshelm. 

Voor elke groep is een eigen verkeersprogramma: 
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● Toet toet (groep 1 en 2): Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van              

verkeersgeluiden, het belang van veilig fietsen met fietshelm, veilig oversteken, gebruik           

van de autogordel en een autostoeltje. 

● Blik en klik (groep 3 en 4): Het gebruik van de fietshelm. Fietsen van een parcours met                  

de fietshelm. Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en het veilig           

meerijden in de auto. 

● Hallo auto (groep 5 en 6): Afleiding in het verkeer maakt deel uit van deze les, evenals                  

bewustwording van elektrisch (stil) verkeer. Kinderen nemen plaats op de bijrijdersstoel           

van een lesauto en mogen zelf remmen om de reactietijd, de remweg en het effect van het                 

dragen van de autogordel bij een noodstop te ervaren. 

● Trapvaardig (groep 7 en 8): Afleiding in het verkeer. Mobiel telefoon gebruik.             

Bewustwording van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Een positieve gedragsverandering        

op gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing middels een uitdagend        

fietsparcours. 

De activiteiten vinden vooral buiten plaats en voldoen aan de strenge corona-eisen. 

De kinderen van groep 7/8 moeten 18 maart hun fiets mee naar school nemen. 

 

Pasen 

Op donderdag 1 april vieren we het Paasfeest.  

We starten de ochtend met een Paasontbijt.  

De kinderen krijgen als ontbijt een croissant, krentenbol, plak 

peperkoek en een gekookt ei. Ze krijgen er ook iets te drinken 

bij.  

 

Mocht u als ouder denken dat dit te weinig voor uw kind is, dan 

kunt u nog een boterham of broodje extra meegeven. 

 

We vragen u uw kind op woensdag 31 maart een bord, beker 

en eierdopje mee te geven. Graag voorzien van naam en in een 

plastic tas. 

 

Denkt u eraan dat het verder een normale schooldag is. Geef uw kind dus ook iets mee 

voor de kleine pauze en lunch. Na het ontbijt gaan we per klas eieren zoeken en knutselen.  

 

We wensen u allemaal alvast fijne Paasdagen!. 
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