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Voorleesontbijt
Wie o wie zou er komen voorlezen? Wat spannend. Het
bleek mevrouw Iris Meerts te zijn, de burgemeester van
Wijk bij Duurstede.
Ze droeg haar ambtsketen, een heel bijzondere ketting die
alleen de burgemeester mag dragen.

Zij is het hoofd van de politie, brandweer en de boa’s. Een
drukke maar heel leuke baan.

Gelukkig had ze ook nog tijd voor onze school, want ze kan
heel mooi voorlezen! 👏

Ziekte meester Chris
Meester Chris is ziek. Hierdoor kon hij vorige week ook niet mee op schoolkamp.
Dit is intern opgelost door de inzet van juf Maaike en juf Jeanette. Vandaag is hij
vervangen door juf Mandy uit de IPPON poule. Groep 5/6 wordt deze week gedraaid
door juf Ingrid en juf Maaike.

Nieuwe leerling
Sinds vorige week is Julius nieuw bij ons op school in groep 1 gekomen. Hij is
verhuisd vanuit Schotland naar Langbroek. Dat is even wennen maar we hopen dat
hij zich snel thuis voelt bij ons op school. Buitenspelen vindt hij heel erg leuk, in het
huisjes klimmen en dan met de glijbaan naar beneden. We wensen hem heel veel
plezier op de Piet de Springer.

Drie winnaars van de Hackshield game officieel gehuldigd door
burgemeester Iris Meerts.
Woensdag 27  mei werden de drie winnaars van de Hackshield game officieel
gehuldigd door burgemeester Iris Meerts. Cyber Agents Mai, Cherry en meneer L.

(Senna, Suus en Luca) hadden van alle
deelnemers in de gemeente de meeste punten
weten te behalen en mochten een mooie prijs in
ontvangst nemen.

Drie leerlingen van onze school; we zijn
supertrots op jullie! Van harte gefeliciteerd.

Springernieuws



Huldiging HackShield
Verslag van de cyberagents zelf
Op woensdag 26 mei was er een huldiging van het online spel HackShield.
HackShield is een game waar je spelenderwijs dingen leert over online hackers. De
drie beste spelers van Wijk bij duurstede waren uitgenodigd om gehuldigd te
worden door de burgemeester en de politie. Op onze school waren we ook bezig
met HackShield. Het was puur toeval dat de winnaars allemaal van onze school
waren. Luca uit groep 6 is derde geworden. Suus uit groep 7 is tweede geworden
en Senna uit groep 7 is eerste geworden. De 3 leerlingen zijn op woensdag naar de
huldiging geweest en hebben daar leuke prijzen gekregen. Er zijn veel foto’s
gemaakt met de mensen die er waren. Ze zijn na afloop met een grote glimlach
naar huis gegaan met de handen vol leuke prijzen. De 3 leerlingen gaan dus met
veel moed verder, zodat ze volgend jaar weer winnen.

Eindtoets
Vorige week ontvingen de leerlingen van groep 8 de uitslag van de IEP eindtoets.
Ze hebben het echt goed gedaan! De meeste kinderen scoren op of boven
verwachting. Een enkele leerling scoorde lager. Ondanks de thuiswerk-periodes
scoort de groep als geheel net boven het landelijk gemiddelde.

Schoolkamp
Verslag van Ilse en Isabelle

We kwamen op school aan, en deden een spel: “Wie is de mol”. Daarna gingen fietsen naar het
YMCA. Toen we daar aankwamen gingen we als eerste spelen, en daarna onze tent inrichten
en boogschieten. Daarna gingen we het tweede spel van “Wie is de mol” spelen. Toen aten we
soep met tomaten bouillon, shoarma en rijst. De tweede dag gingen we boerenbosgolf doen en
om 15.00 midgetgolfen. En nog wie is het voor “Wie is de mol”. Daarna gingen we
barbecueën. De chefs waren Quinn, Kaj en Jack. Aan ieder kamp komt een einde maar als
eerste activiteit van de dag gingen we lasergamen en als laatste activiteit van de dag deden we
de uitreiking van “Wie is de mol”. En een quiz. En voor het allerlaatste en het lekkerste
kregen we een lekker ijsje van Merels ijs. En deze juffen waren mee: juf Ella,  juf Denise,  juf
Jeanette en  juf Maaike, het was een super gezellig kamp!!

Dank aan alle ouders die op welke manier dan ook geholpen hebben dit kamp tot
een succes te maken!

Citotoetsen groep 3 t/m 7
Van 7 juni t/m 18 juni worden de Cito eindtoetsen afgenomen in de groepen 3 t/m
7. Het is fijn als de kinderen in die periode uitgerust op school komen.
Dan geeft de toetsuitslag een eerlijk beeld.
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Schoolreis
De schoolreis naar de Efteling gaat definitief door op 22 juni voor de groepen 3 t/m
8.
We vertrekken rond 9 uur vanaf de parkeerplaats bij SVL. Wij kunnen als school om
half 11 het park pas in. Dit ivm 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 mee te nemen op het schoolreisje.

Snoep mag, maar met mate. Zeker met het oog op bepaalde attracties;-)

We hebben er zin in en hopen op een stralend mooie dag.

Feest groep 1 en 2
De kinderen van groep 1/2 krijgen binnenkort een uitnodiging voor het feest. Hierin
staat alle informatie. Het is nu nog een verrassing wat we gaan doen.
We kunnen wel al verklappen dat we 22 juni om 8:30 uur starten met een gezellig
avontuur op en rond school. Het feestje duurt tot 14:30 uur.

Wij zorgen voor iets lekkers te eten en drinken in de ochtend. De kinderen moeten
wel hun eigen lunch meenemen. Wij hebben er zin in, jullie?

Ouderbijdrage
In oktober heeft u een brief ontvangen over de ouderbijdrage. Een groot aantal
ouders heeft dit betaald. De ouders die dit nog niet hebben gedaan ontvangen
vandaag een brief via hun kind. Dit geldt ook voor de ouders van kinderen die na
oktober zijn gestart bij ons op school. We vragen u dit zo spoedig mogelijk over te
maken. Alvast bedankt!

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.

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
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https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition/materiaal-avond4daagse-home-edition


NPO. Samen gaan we voor een schone Avond4daagse. Nog vragen? Neem dan contact
op met info@avond4daagse.nl.
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