
Regel de Vreedzame School: We zijn allemaal anders

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

Schoolreis
Morgen is het zover; de groepen 3 t/m 8 gaan op schoolreis!

We vertrekken rond 9 uur vanaf de parkeerplaats bij SVL. Wij kunnen als school om
half 11 het park pas in. Dit in verband met de tijdsloten die gehanteerd worden. Wij
gaan rond 5 uur weer terug. Via de schoolapp houden we u op de hoogte over hoe
laat we weer terug op school zullen zijn. Voor de lunch wordt gezorgd, geeft u uw
kind echter nog wel wat extra drinken en een tussendoortje mee?
Het is voor de kinderen niet toegestaan om geld en/of een telefoon mee te nemen
op het schoolreisje.

Snoep mag, maar met mate. Zeker met het oog op de busreis en bepaalde
attracties.

We hebben er zin in en hopen op een stralend mooie dag. In de bijlage vindt u
nogmaals de brief met informatie. We vragen u deze goed door te lezen.

Aanstaande woensdag mogen de kinderen (ook groep 1/2) uitslapen. De lessen
starten om 9:30 uur. De kinderen zijn natuurlijk welkom vanaf 8:30 uur. De
leerkrachten zijn gewoon aanwezig.

Feest groep 1 en 2
Ahoy Piraatjes van groep 1 en 2; morgen is het piratenfeest. Alle kinderen mogen
als piraat verkleed naar school komen. Een (streepjes) shirt en een korte broek is
al snel goed genoeg om er als piraat uit te zien.
Eventuele losse attributen graag voorzien van een naam. In de ochtend krijgen de
kinderen iets lekkers en iets te drinken van school. Je
neemt wel je eigen lunch mee. We hebben er heel veel
zin in.
Het piratenfeest is om half 3 weer afgelopen.

Verkeersexamen groep 8
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 8
het praktisch verkeersexamen afgelegd. Alle kinderen
die mee hebben gedaan zijn geslaagd: van harte
gefeliciteerd!

Dank aan Natasja Kleinveld en Henriëtte Mandersloot,
die namens onze school op een controlepost hebben
gezeten.

Springernieuws



Babynieuws
Zoals u weet is juf Chantal dit
schooljaar moeder geworden
van Saar. Wat u misschien
niet weet is dat juf Suzan ook
moeder is geworden van
dochtertje Léla. Namens team
en de kinderen van groep 7/8
hebben we haar al verrast met
kaartjes en cadeautjes. Mocht
u het leuk vinden om Suzan
en Thetmar een kaartje te
sturen, dan kunt u het kaartje
inleveren via uw kind bij juf
Jeanette of het in de
brievenbus doen. Zij zorgt
ervoor dat hij bij Suzan,
Thetmar en Léla terecht komt.

Afscheid groep 8
Het eind van het schooljaar komt snel dichterbij, zeker voor de
kinderen van groep 8.
Op 14 juli nemen zij nemen afscheid van de school. Ze zijn op dit
moment bezig met de opname van de afscheidsfilm “Hotel”.

Deze film gaat op 14 juli in première voor genodigden. Binnenkort
krijgen de ouders van groep 8 een brief met meer informatie.

Ouderbijdrage
In oktober heeft u een brief ontvangen over de ouderbijdrage. Een groot deel van
de ouders heeft dit betaald. Mocht u dit nog niet hebben gedaan dan vragen u dit
zo spoedig mogelijk over te maken. Alvast bedankt!

Formatie schooljaar 2021-2022
De formatie is bijna klaar. Alle leerkrachten weten welke groep zij volgend
schooljaar onder hun hoede hebben. Deze week bespreken we de formatie met
onze MR. Als zij akkoord zijn, communiceren we de formatie naar de ouders.
Eén tip van de sluier kunnen we alvast geven: komend schooljaar splitsen we de
combinatiegroepen 3 t/m 8 elke ochtend een uur op maandag t/m donderdag. Op
die dagen is er een uur lang extra aandacht per groep. Om dit te realiseren hebben
we een ruimte gehuurd in het dorpshuis. Er zijn voldoende leerkrachten om dit te
realiseren.

Avondvierdaagse
De Avond4daagse gaat dit jaar door als speciale Home Edition. Dat betekent dat
kinderen hun eigen Avond4daagse lopen op hun eigen moment en vanaf hun eigen
startlocatie. Zo wordt voorkomen dat het te druk wordt.
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Met een speciaal voor de Avond4daagse aangepaste app kunnen de kinderen hun
eigen routes kiezen. Daarbij kunnen ze kiezen uit 2,5 - 5 - 10 km. Het startpunt is
gelijk aan het eindpunt. Onderweg worden deelnemers in de app verrast met leuke
berichtjes, opdrachten, tips en weetjes. En natuurlijk ontvangen de deelnemers de
officiële Avond4daagse medaille.

Inschrijven kan via avond4daagse.nl en kost €6,50 per persoon. Met de
zomervakantie en mooier weer in het verschiet, is besloten om de Avond4daagse –
Home Edition te verlengen tot en met 31 juli.

Meer informatie en materialen vind je op de speciale campagnepagina. Hier lees je ook
meer over onze samenwerking met Zapp Your Planet, het kinderprogramma van de
NPO. Samen gaan we voor een schone Avond4daagse. Nog vragen? Neem dan contact
op met info@avond4daagse.nl.

Eclips

Hoe cool is dat? Een zonsverduistering tijdens schooltijd. Zo vaak gebeurt dat niet.
Na het kijken naar de livestream van sterrenwacht 'De Sonneborgh' hebben de
kinderen van de bovenbouw met een speciaal brilletje het met eigen ogen kunnen
zien. Dit trok natuurlijk de aandacht van de onderbouw; ook zij hebben even kort
door het brilletje mogen kijken. Heel kort kijken; wauw!!
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https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition/materiaal-avond4daagse-home-edition
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Studiedag
Aanstaande vrijdag heeft het team een studiedag. Wij richten ons dan al op de
voorbereiding van het komende schooljaar. De kinderen zijn de hele dag vrij.

Rapport
Donderdag 2 juli ontvangt uw kind het laatste rapport van dit schooljaar (groep 1/2
het portfolio). De rapportgesprekken zijn op 5 t/m 7 juli. Deze gesprekken zijn
facultatief, op verzoek van u en/of de leerkracht. Mocht u naar aanleiding van het
rapport vragen hebben, dan kunt u een mailtje sturen naar de leerkracht. De
leerkracht neemt in dat geval contact met u op.

Het volgende Springernieuws verschijnt maandag 5 juli.
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