
Regel de Vreedzame School: We dragen allemaal een steentje bij

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

Koningsspelen
Vrijdag 23 april was het zover, de
Koningsspelen! Wat hadden de kinderen
zich erop verheugd. Heerlijk, een feestje!
Na de opwarmer, dansen en zingen op “Zij
aan zij” van Kinderen voor Kinderen,
hebben zij allerlei spellen gedaan op het
schoolplein. Sjoelen, Oranje Loper
Tikkertje, een Fins werpspel en nog veel
meer. Voor elk wat wils! Op de
sportvelden en in de sporthal van SVL
stonden de sportcoaches van Wijksport en
de trainers van SVL klaar om de kinderen
een sportieve en positieve dag te
bezorgen. Het was genieten in het
zonnetje!

4 mei/ dodenherdenking

28 april hebben Ilse en Noor hun gedicht over Piet de
Springer voorgedragen in de kerk in Wijk bij
Duurstede.

Op 4 mei hebben Quinn en Senna uit groep 7/8,
namens de school, bloemen gelegd bij het monument
van 'Piet de Springer' (verzetsheld Jan de Bloois). Dit
in het bijzijn van het Comité herdenking 4 mei,
wethouder Hans Marchal en familieleden van Jan de
Bloois.

Goed om zo stil te staan bij de burgers en militairen
die omgekomen zijn sinds het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij
vredesoperaties.

Eindtoets groep 8
Op dinsdag 20 en woensdag 21 april hebben de kinderen van groep 8 de Iep
eindtoets gemaakt. We verwachten dat de uitslag half mei bekend is.

Springernieuws



Voorleesontbijt
Het nationale voorleesontbijt stond gepland in januari tijdens de lockdown.
Gelukkig heeft onze speciale voorlees-gast aangegeven dat hij/zij nu toch graag
komt voorlezen. En wel op woensdag 25 mei. Dan zullen de kinderen van de
onderbouw door deze speciale gast worden voorgelezen uit het prentenboek van
het jaar: “Coco kan het!” Tijdens het voorlezen krijgen de kinderen een croissantje
en iets te drinken. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen aan deze
speciale gast.

Wie zal er deze keer op onze school komen voorlezen?

Schoolreis
We hadden gehoopt dat het dit keer zou lukken, het
langverwachte schoolreisje naar de Efteling. Helaas
is de Efteling nog gesloten op 18 mei.

In overleg met de Efteling hebben we het
schoolreisje nu verplaatst naar dinsdag 22 juni.
We hopen natuurlijk dat het dan wel door zal gaan.
Duimen maar! Meer informatie volgt.

Nieuwe leerlingen
Sinds vandaag is Ide nieuw bij ons op school. Hij is verhuisd naar Langbroek. Ide
zit in groep 5. We hopen dat hij zich snel thuis zal voelen bij ons op school. Ide
welkom en heel veel plezier en succes op de Piet de Springer!

Voor de vakantie heeft hij al een dagje meegedraaid, maar vanaf vandaag zit Jurre
nu echt bij ons in groep 1. Samen met zijn ouders en jongere broer Sjors zijn ze
naar Langbroek verhuisd. We hopen dat Jurre zich gauw thuis voelt in de groep en
op school. veel plezier Jurre!

Nora is vlak voor de meivakantie vier jaar geworden en mag nu ook iedere dag
naar school. Ze houdt van knutselen en verven. Dat is boffen want dat doen we
lekker vaak. Veel plezier op school Nora!

Juf Chantal
Zoals u weet is juf Chantal in januari moeder geworden van dochtertje Saar. 21 mei
start zij weer bij ons op school in groep 3/4. Zij gaat werken op de woensdag t/m
vrijdag. Juf Brigit heeft de groep op maandag en dinsdag.

Hemelvaart
Aanstaande donderdag en vrijdag is de school gesloten in verband met een lang
Hemelvaartweekend.
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