
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

Verhuizing leerlingen
Deze week zijn Emmy (groep 7) en Pien (groep 4) voor het laatst bij ons op school. Zij
gaan verhuizen naar Gorssel. Vanaf volgende week zitten ze op hun nieuwe school, waar ze
ook dieren mogen verzorgen. Leuk zeg! Emmy en Pien, we gaan jullie missen. Heel veel
plezier in jullie nieuwe huis en op jullie nieuwe school.

Juf Sanne
Ook juf Sanne is deze week voor het laatst. De kinderen nemen woensdag afscheid van
haar. Aanstaande donderdag staat juf Ella voor de groep.

Rapport
Aanstaande woensdag 31 maart ontvangt uw kind het rapport. Groep 1/2 krijgt voor het
eerst een portfolio. We zijn benieuwd naar de reacties; heeft u tips/ opmerkingen dan
horen wij dat graag.

De rapportgesprekken vinden online plaats op 12, 13 en 14 april. Omdat we nu een goed
beeld kunnen geven van de ontwikkeling van uw kind sinds de lockdown, willen we graag
alle ouders spreken (m.u.v. de ouders van groep 8; hierbij is een gesprek op verzoek van
de ouders natuurlijk mogelijk). U kunt zich hiervoor inschrijven via de schoolapp, onder het
kopje ‘Oudergesprek’. Dit kan van dinsdag 6 april t/m donderdag 8 april.

Clinics Wijk Sport
Op onderstaande data krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 sportclinics, verzorgd door
Wijksport (in samenwerking met SVL).

Datum School Clinic
29/03/21
Maandag

Piet de
springer

Voetbal

08/04/21
Donderdag

Piet de
springer

Tennis

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 doen er alles
aan 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 kinderen van
ouders met vitale beroepen. Houdt u hier rekening mee? Alvast bedankt voor het begrip.

Springernieuws
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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
ontbijtkoek 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 aanstaande woensdag 31 maart een
bord, beker, bestek 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!

Het volgend Springernieuws ontvangt u maandag 12 april in uw mailbox.
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