
Jaarverslag 2020/2021

OBS Piet de Springer



Het schooljaar 2020/2021 ligt achter ons.

Door de uitbraak van het Coronavirus veranderde ons onderwijs vorig schooljaar een
paar maanden volledig. Van onderwijs op school naar onderwijs op afstand. Dit
schooljaar dachten we dat dit achter ons lag. Helaas heeft de corona-crisis opnieuw veel
invloed gehad op het onderwijs. Half december sloten opnieuw de deuren en vanaf
februari bleef toch alles anders.

Het team van de Piet de Springer heeft dit schooljaar hard gewerkt om het onderwijs op
peil te houden en te blijven ontwikkelen. We hebben ons digitaal portfolio nu zo
vormgegeven dat het volgend schooljaar ingezet kan worden.
Groep 1/2 heeft dit schooljaar al met het portfolio van “Onderbouwd” gewerkt. We
ontvingen positieve reacties van leerkrachten en ouders.

Dit schooljaar hebben we ons gefocust op de basis en op dat wat mogelijk was in
corona-tijd. Zo hebben we wel Sinterklaas gevierd, vlak voor Kerst een actie op touw
gezet voor Serious Request en zijn we op schoolkamp en schoolreis geweest.

De resultaten van de toetsen vielen gelukkig mee. Kinderen, ouders en leerkrachten
hebben effectief gewerkt tijdens de thuis-werkperiode. Ook is een deel van de kinderen
tijdens die periode op school opgevangen.

Er was opnieuw een grote instroom van leerlingen, waardoor we boven de 100
leerlingen zijn beland. Middels dit verslag proberen we een zo compleet mogelijk beeld
te schetsen van het schooljaar 2020-2021.
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1) Visie en missie

OBS Piet de Springer, de sprong naar jouw toekomst!

Wij zijn een basisschool voor alle kinderen. Wij verzorgen passend onderwijs; streven naar
inclusie. Wij, team van OBS Piet de Springer, hebben het gezamenlijke geloof en de overtuiging
dat wij elke dag het verschil maken voor elke individuele leerling.

We streven ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind. Wat
heeft dit kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige,
zelfverzekerde tiener?

Kernwaarden

Onze kernwaarden laten zien wat wij nastreven in ons onderwijs.

Wij zijn een school waar kinderen:

Leren met plezier
• Enthousiaste, betrokken leerkrachten voor de klas;
• Veel aandacht voor de expressievakken en sport;
• Onderzoekend leren bij de zaakvakken; aansluitend bij de vragen
van het kind.

Wij zijn een school die:

Veilig en sociaal is
• Kinderen waarderen en accepteren elkaar; wij zijn een vreedzame
school;
• Kinderen weten zich gezien en gehoord;
• Kinderen leren goed samenwerken door coöperatief leren.

Wij zijn een school waar ouders, leerkrachten en kinderen:

Samen verantwoordelijk zijn
• Om het kind zich optimaal te laten ontwikkelen;
• Voor een goede communicatie, startend met een startgesprek;
• Voor een fijne sfeer op school.

Wij zijn een school die:

Onderwijs op maat biedt
• Een goede basis staat voorop;
• Fouten maken moet, daar leer je namelijk van;
• Adaptief onderwijs, aansluitend bij elk niveau.
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Wij zijn een school die:

Modern en vernieuwend is
• Gericht onderwijs op vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw;
• Computervaardigheden vanaf groep 1;
• Goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.

Wij zijn een vreedzame school die altijd volop in beweging is. Wij werken volgens het concept
“Adaptief onderwijzen en Coöperatief leren”.

Bij adaptief onderwijzen gaan wij uit van de verschillen tussen kinderen en stemmen het
onderwijs af op de behoefte van de leerlingen. Het zelfvertrouwen en de eigen
verantwoordelijkheid van de leerlingen worden zoveel mogelijk gestimuleerd.

Dit vereist een pedagogisch klimaat dat de kinderen het gevoel geeft van:
➢ competentie geloof en plezier in eigen kunnen;

➢ relatie gevoel dat mensen je waarderen en met je willen omgaan;

➢ autonomie gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij moeten  helpen.

Coöperatief leren stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van de leerlingen. Er is
veel variatie in werkvormen. De leerlingen leren veel van en met elkaar. Coöperatief leren
bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een verbeterde sfeer in de
groep.

2) Leerlingen

Leerlingenaantallen per peildatum 1 oktober 2020
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*

* onderbouw (4 t/m 7 jarigen) : 47% (op 1-10-2019 was dit ook  47%)
* bovenbouw (8 jaar en ouder) : 53% (op 1-10-2019 was dit ook 53%)
* totaal : 92 lln. (op 1-10-2019 was dit ook 92 lln)

De onderbouw was 1 oktober net als vorig schooljaar iets kleiner dan de bovenbouw. Ondanks
voorspelde krimp is de school nog steeds groeiende. Dit komt nog steeds door nieuwbouw,
verhuizingen van buitenaf, maar ook door instroom van kinderen van buiten Langbroek.

Gewicht (populatie school)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een
school op basis van de volgende kenmerken:

● het opleidingsniveau van de ouders
● het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school
● het land van herkomst van de ouders
● de verblijfsduur van de moeder in Nederland
● of ouders in de schuldsanering zitten.

De school-weging van 2019 was 30,5; dit is een gemiddelde weging (schaal tussen 20
en 40; Hoe lager de schoolweging, hoe minder complex de leerlingenpopulatie en hoe
hoger de resultaten die van de school verwacht mogen worden).
Dit schooljaar is de schoolweging iets lager dan vorig schooljaar: 29,5. Dit ligt iets
onder het gemiddelde.
Het driejaarsgemiddelde over 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021 is 29,9 (net onder
het gemiddelde van 30).
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3) Prognose leerlingenaantallen

Prognose leerlingenaantallen t/m 2026

Volgens bovenstaande prognose van DUO is ons leerlingenaantal licht stijgend (dit in
tegenstelling tot de leerlingenprognose van de gemeente Wijk bij Duurstede. Hierna blijft het
stabiel rond de 100. Hierbij is echter geen rekening gehouden met nieuwbouw in Langbroek.
We merken dat de ruimte in school te krap wordt. M.b.v. de NPO-gelden (Nationaal Onderwijs
Programma) huren we een ruimte in het Dorpshuis, zodat we hier een afsplitsing van een groep
extra zorg en aandacht kunnen geven.

4) Stroomgegevens
Aantal leerlingen op 1 augustus 2020 : 88
Aantal leerlingen op 31 juli 2021 : 101
Verschil : 13

Instroom 4 jaar :  10
Instroom > 4 jaar :  9 (Eén tijdelijk; terug naar Roemenië)
Uitstroom wegens verhuizing: 5
Uitstroom wegens plaatsing (voortgezet) speciaal onderwijs : 1

Vervolgens:
Uitstroom naar Voortgezet Onderwijs: 11
Netto instroom: 2
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Uitstroom voortgezet onderwijs

VWO: 27 %

HAVO: 27%

VMBO gt/HAVO:  9 %

VMBO gt: 9 %

VMBO k: 9 %

VMBO b/k: 9 %

Praktijkonderwijs: 9%
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Keuze instellingen voortgezet onderwijs

Vakcollege Maarsbergen 2
Revius Doorn : 2
Revius Wijk : 6
MAVO Doorn: 1

Score eindtoets groep 8 afgelopen 4  jaar

Vorig schooljaar is er als gevolg van het corona-virus geen eindtoets afgenomen. Dit schooljaar
wel. Hieronder vindt u de scores van dit schooljaar en de drie voorgaande  schooljaren.

2016-2017
In het schooljaar 2016-2017 hebben we ons plan ‘Werken naar de eindtoets’ aangepast. Alle
kinderen van groep 7-8 hebben wekelijks huiswerk meegekregen op hun niveau. Dit om ook de
A1 leerlingen op niveau te houden. Dat schooljaar scoorden we, met een weging van 21%, 80 (na
ophoging 84,7); het landelijk gemiddelde was 78,3. De ondergrens 76,8. De score is inclusief een
leerling die naar het praktijkonderwijs is verwezen.

2017-2018
Schooljaar hadden we een weging van 17%. We scoorden opnieuw ver boven het landelijk
gemiddelde van 81, namelijk 86,8. De ondergrens was 77,4. Van de 12 leerlingen scoorden 11
leerlingen naar verwachting. Eén leerling scoorde beneden het advies (advies VWO- score HAVO).
Bij geen van de leerlingen is het advies naar boven bijgesteld.

2018-2019
Schooljaar 2018-2019 betreft het een kleine groep 8 (7 leerlingen). De weging is 17%. Voor de
derde keer op rij scoren de kinderen boven het landelijk gemiddelde, namelijk 85,6 (landelijk
gemiddelde 81,8). De kinderen scoren allemaal op het niveau waarop ze zijn ingeschat; enkele
hoger. Van twee leerlingen is het advies opgehoogd. De fout in de berekening door de
expertgroep PO heeft geen invloed gehad voor onze leerlingen.

2019-2020
Geen eindtoets in verband met corona-crisis

2020-2021
Er wordt gewerkt met de nieuwe weging (zie paragraaf ‘weging’); onze schoolweging is 29,5. De
groep bestaat uit 11 leerlingen, waarvan één leerling met een PRO-advies. In overleg is deze
leerling toch geplaatst in een VMBO klas. Met deze leerling is de eindtoetsscore 78,5. Daarmee
scoren we onder het landelijk gemiddelde. Met deze leerling scoren we 81,0. Dat is boven het
landelijk gemiddelde. Van twee leerlingen is het advies naar boven aangepast. Na de thuiswerk
periode bemerkten we bij de analyse van de tussentoetsen al een stagnatie bij het rekenen in de
bovenbouw; dit is terug te zien in de eindtoets.

18FF00 OBS Piet de Springer Langbroek 8



verhouding schoolweging en de gemiddeld behaalde referentieniveaus over drie jaar (1F en
2F/1S)

Conclusie (1F is einddoel basisonderwijs; 2F is niveau dat nodig is om je in de wereld te kunnen
redden (mbo 1,2,3, VMBO). 1S heeft betrekking op meer wiskundige opgaven (in de IEP).

Drie jaar op rij behaalden de kinderen van groep 8 een mooie eindtoetsscore. Deze scores zijn
passend; schooljaar 2018/2019 zelfs boven verwachting. Een groot deel van de leerlingen scoort
op taal en lezen op 2F niveau. Bij het rekenen streven we naar een hoger percentage 1S.

Gerekend over drie jaar (t/m 2019)  behaalde 98% van de leerlingen 1F en 67,6% 2F/1S.
100% 1F en de  67,6 2F/1S hanteren we als schoolnorm.

De kinderen van de huidige groep 8 hebben over het algemeen naar verwachting gescoord. Deze
groep heeft veel instroom van buiten gekend. De nieuwe leerlingen scoren hoger dan bij hun start
bij ons op school verwacht werd.
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Lezen:
Dit schooljaar behaalt 100% 1F op lezen; 63,4% behaalt 2F.

Rekenen
Dit schooljaar behaalt 81,8% 1F (2 leerlingen niet); 54,5% behaalt 1S.
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Taalverzorging
Dit schooljaar behaalt 100% niveau 1F; 45,5% behaalt 2F

Vanaf groep 6 kijken we bij elke leerling al naar de ontwikkeling richting de referentieniveaus. We
passen onze aanpak hierop aan. We blijven werken volgens ons plan ‘Werken naar de eindtoets’.

5) Inspectiebezoek

OBS Piet de Springer heeft de beoordeling ‘GOED’ gekregen

In januari 2020 is onze school bezocht door de onderwijsinspectie.

Het bestuur heeft onze school voorgedragen voor een onderzoek op verzoek naar een goede
school. Dit betekent dat de school onderzocht is op alle kwaliteitsgebieden.
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Conclusie van de onderwijsinspectie:
Obs Piet de Springer is een goede school. We hebben elk onderzocht kwaliteitsgebied als Goed
kunnen waarderen. Binnen de kwaliteitsgebieden geldt dat ook voor de meeste standaarden.
Daarmee is het onderwijs op de school overtuigend van goede kwaliteit.

Onderwijsproces
Binnen het kwaliteitsgebied Onderwijsproces waarderen we vier standaarden als Goed.
Het aanbod is breed en eigentijds, met veel aandacht voor onderzoekend leren, wetenschap en
techniek. De school zorgt steeds voor een goede aansluiting op de onderwijsbehoeften van haar
zeer gevarieerde leerlingenpopulatie.
De standaard Zicht op ontwikkeling is als Goed gewaardeerd: de leraren hebben alle leerlingen
goed in beeld, stemmen af op hun onderwijsbehoeften en formuleren waar nodig en mogelijk
doelen per leerling. Zij hebben hoge verwachtingen van hun leerlingen. De (extra) ondersteuning
aan leerlingen die dat nodig hebben, is goed. De school verwijst geen leerlingen, kijkt naar de
mogelijkheden van elke leerling en wil elke leerling een fijne en uitdagende plek bieden. Tot slot
werkt de school goed samen met de ouders en zorgt ervoor dat zij betrokken zijn bij de school.
Ook werkt zij goed samen met andere instanties, op dit moment vanuit het initiatief om naast een
vreedzame school ook een vreedzame wijk neer te gaan zetten. Op de standaarden Didactisch
handelen en Toetsing en afsluiting voldoet de school aan de wettelijke vereisten.

Schoolklimaat
We waarderen beide standaarden binnen het kwaliteitsgebied Schoolklimaat als Goed. De school
treft veel preventieve maatregelen, zoals een helder veiligheidsbeleid, een protocol en
gedragsregels voor social media en een schoolbrede methode waarin de leerlingen veel leren over
omgang met elkaar en over burgerschap. De leerlingen worden hier actief bij betrokken. Uit alle
gesprekken en uit de resultaten van de veiligheidsmonitor blijkt dat de school er goed in slaagt om
een veilig, prettig en ondersteunend schoolklimaat te creëren, waarin iedereen welkom is en
gezien wordt.

Onderwijsresultaten
We waarderen de standaard Vervolg-succes als Goed. De school heeft heel goed in beeld hoe haar
oud-leerlingen het doen in het voortgezet onderwijs. Zij zoekt actief en geïnteresseerd naar
informatie hierover, zowel in de contacten met de scholen als in die met de oud-leerlingen zelf. Op
de standaarden Resultaten en Sociale en maatschappelijke competenties voldoet de school aan de
wettelijke vereisten.

Kwaliteitszorg
Alle drie de standaarden binnen het Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie zijn als Goed
gewaardeerd. De school stelt zichzelf een ambitieus maatschappelijke doel om geen leerlingen te
verwijzen. Zij werkt hier doelgericht aan om ervoor te zorgen dat zij dit doel ook realiseert. Verder
stelt zij, in vergelijking met de landelijke gemiddelden, ambitieuze doelen voor haar resultaten,
voor oudertevredenheid en veiligheid. Die doelen behaalt zij echter gemakkelijk, dus wellicht kan
de school haar eigen normen nog verder verhogen. Die ambities zeggen natuurlijk ook iets over de
kwaliteitscultuur. We zien een team waarvan de leden in goede sfeer met elkaar samenwerken,
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kritisch zijn en hun persoonlijke ontwikkeling koppelen aan de schoolontwikkeling. Tot slot
verantwoordt de school zich uitgebreid aan ouders en externen (bijvoorbeeld ook uitgebreid op
Scholen op de kaart) en voert zij actief een dialoog met partners om haar onderwijs steeds verder
te verbeteren.

De school mag voorgedragen worden voor excellente school (directie en team hebben ervoor
gekozen om dit niet te doen, omdat zij hiervan de meerwaarde niet zien.).

6) Kwaliteitszorg
Ouder-/ leerlingtevredenheidspeiling:

In mei 2018 heeft er een ouder- en leerling-tevredenheidspeiling plaatsgevonden (deze peiling
vindt eens in de vier jaar plaats). Het gemiddelde cijfer dat ouders ons gaven was een 8,3
(landelijk is dit een 7,6). Het gemiddelde cijfer dat de kinderen ons gaven was 9,23
(landelijk is dit een 8,07).

Personeelsbeleid
Alle leerkrachten + de onderwijsassistent hebben een beoordelingsgesprek gehad. In alle
groepen hebben klassenobservaties plaatsgevonden, zowel door directie als door de IB-er.
Leerkrachten hebben dit schooljaar in verband met ons corona-protocol niet gericht bij elkaar in
de klas gekeken (collegiale consultatie).
Iedere leerkracht heeft dit schooljaar gewerkt met een ‘maatje’.

Er is in mei 2018 een tevredenheidspeiling onder de leerkrachten gehouden van ‘Scholen met
succes’ (stichtingsbreed). 100% van de leerkrachten gaf aan dat ze overwegend met plezier naar
school gaan. Gemiddelde cijfer was 8,75 (landelijk is dit 7,63).
Uit de vorig schooljaar afgenomen RI&E bleek hetzelfde, ondanks de werkdruk die gevoeld
wordt. De gelden m.b.t. de werkdrukvermindering zijn ingezet, voor zover dit mogelijk was. De
corona-crisis heeft invloed op de mogelijkheid tot vervangen. Komend schooljaar worden deze
gelden ingezet t.b.v. inzet van de leerkrachtondersteuner en de inzet van een  invalleerkracht op
piekmomenten

7) Evaluatie jaarplan 2020/2021

Leerstofaanbod

Voor het rekenen zijn we vorig schooljaar overgestapt op de nieuwste versie van de methode
“De Wereld in getallen”. Deze versie is digitaal en adaptief. In groep 3/4 wordt nog op papier
gewerkt.
Dit schooljaar is ook groep 8 overgestapt.

We hebben proefgedraaid met meerdere methodes voor voortgezet technisch lezen. We hebben
uiteindelijk gekozen voor Atlantis. Deze methode combineert het technisch en begrijpend lezen.
We stoppen komend schooljaar met Estafette voortgezet technisch lezen en met Nieuwsbegrip
XL.

Het observatiesysteem “Onderbouwd” is volledig ingevoerd in groep 1/2. Er wordt gewerkt met
het kindportfolio

Introductie en begeleiding
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We hebben dit schooljaar veel nieuwe leerkrachten/leerkrachtondersteuners. Een nieuwe
leerkracht in groep 3/4 - een flexleerkracht voor groep 7/8 - een leerkrachtondersteuner die
doorstroomt als leerkracht en een leerkrachtondersteuner voor de bovenbouw.

Intervisie
Het werken in werkgroepen.
Dit schooljaar hebben we ingezet op het invullen van ons digitaal kindportfolio. Ze zijn klaar voor
gebruik. Als gevolg van de Corona-maatregelen/ thuiswerk periode hebben we dit nog niet in
kunnen voeren. Voor groep 1/2 gebruiken we hiervoor het observatiesysteem van
“Onderbouwd”. Dit is in maart 2021 voor het eerst gedeeld met de ouders. Reacties zijn positief.

Schoolklimaat (Burgerschap en pedagogisch klimaat)
Invoeren van Vreedzame school:
Kinderen uit groep 7/8 zijn opgeleid tot mediator. Suzan en Jeanette hebben de
mediatorentraining verzorgen. Daarnaast is er een leerlingenraad opgericht met leerlingen uit
groep 5 t/m 8.

Gevolgde nascholing conferenties/cursussen:

Gevolgde scholing wie

conferentie “Nationaal Onderwijs Congres” team

Cursus: Mijn groeimap (digitaal kindportfolio)
Edupos

team

Cloudwise/Google hangout/Meet team

audit-opleiding (PO-raad) Jeanette

‘In veilige handen’ (CED-groep) Chris

Onderbouwd Jacqueline, Lida

Voorlichting voortgezet technisch lezen
Estafette en Atlantis

Maaike, Brigit, Ella, Chris, Jeanette

BHV-herhaling Chantal en Chris

Workshop Theaterlezen Chantal

8) Analyse Cito-uitslagen (zie: analyse opbrengsten januari en juni)

9) Zorgverbreding

Zorg voor kinderen op alle niveaus

Zowel binnen als buiten de groep is extra zorg gegeven aan leerlingen die dit nodig hadden.
Voor elke groep zijn groepsplannen (volgens werkwijze ParnasSys) geschreven. Zo nodig zijn er
handelingsplannen, leerlijnen en OPP’s geschreven voor de leerlingen die binnen of buiten de
groep extra zijn begeleid. Chris Uit den Bogaard begeleidt dit als intern begeleider.
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Onze school neemt deel aan het Samenwerkingsverband “ZOUT” (Zuid Oost Utrecht). Het
afgelopen jaar hebben wij  aangemeld bij het SOT. Voor zes leerlingen kregen wij een
arrangement bekostigd vanuit gelden van het samenwerkingsverband. Er zijn geen leerlingen
verwezen naar het Speciaal Onderwijs. Wel is een leerling uit groep 7 alvast naar het
Voortgezet Speciaal Onderwijs verwezen. Dit, in overleg met samenwerkingsverband ZOUT.

10) Activiteiten gedurende het schooljaar

Kinderpostzegels

Groep 7/8 heeft ook dit jaar weer deelgenomen aan de kinderpostzegelactie. Dankzij de inzet
van onze leerlingen is er weer een groot aantal zegels en kaarten verkocht. Zoveel dat we
wederom het certificaat ‘Superschool’ ontvingen.

Kinderboekenweek

Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar ‘En toen?’(geschiedenis). Bij de opening
hadden de leerkrachten zich verkleed opgesteld op het plein. Ze waren onder andere verkleed
als ridders, een Griekse godin, Napoleon en mummie. Hiermee werd de Kinderboekenweek
officieel geopend!

De Kinderboekenweek werd afgesloten met de jaarlijkse finale van de voorleeswedstrijd. Dat is
toch altijd weer een spannende gebeurtenis. Toch lazen alle kinderen heerlijk ontspannen voor
op het podium. De deelnemers waren:

Groep 3: Thijs

Groep 4: Noeá

Groep 5: Luuk

Groep 6: Jill

Groep 7: Julia

Groep 8: Babs

Grote winnaar was Babs uit groep 8. Zij heeft, vanuit huis, onze school vervolgens
vertegenwoordigd bij de regionale voorleeswedstrijd.

Tijdens de finale zijn ook de Gouden Griffel en het Gouden Penseel uitgereikt. Winnaar van de
Gouden Griffel is geworden Pien uit groep 4. Tot winnaar van het Gouden Penseel is
uitgeroepen Annabel uit groep 7. Het verhaal van Pien en de tekening van Annabel sieren een
jaar lang de school.

Sinterklaas

Gelukkig heeft Sinterklaas onze school dit schooljaar toch bezocht. Zoals ieder jaar was het
weer een groot feest voor alle kinderen.

De onderbouw heeft genoten van de jaarlijkse Pietenochtend.
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Kerst

Een dag voor ons Kerstfeest sloot de school; helaas heeft dit niet door kunnen gaan.

Voorleesontbijt groep 1/2 en 3/4

Woensdag 22 januari zou het jaarlijkse voorleesontbijt plaatsvinden. Dit kon helaas niet
doorgaan. We hebben het uitgesteld; in mei kwam burgemeester Iris Meerts de onderbouw
voorlezen uit “Coco kan alles”.

Project: “Natuur en techniek”

In alle groepen hebben we gewerkt aan ons jaarlijkse project. Dit jaar hebben we gekozen
voor natuur en techniek. Tijdens het project werkte iedere groep drie weken lang aan een
eigen tentoonstelling. Helaas kon deze tentoonstelling niet doorgaan; alle ouders ontvingen
een film. De kinderen lieten vol enthousiasme zien wat ze hebben geleerd.

4 en 5 mei

Quinn en Senna uit groep 7/8 hebben  4 mei , namens de school, bloemen gelegd bij het
monument van Piet de Springer (Jan de Bloois). In verband met het Corona-virus mocht er,
ook dit jaar, geen publiek bij aanwezig zijn. Gelukkig was de familie van Piet de Bloois wel
weer aanwezig.

In de week voor 4 mei is er in de kerk van Wijk bij Duurstede een film opgenomen voor alle
inwoners van Wijk bij Duurstede. Namens onze school droegen Ilse en Noor uit groep 8 een
zelfgemaakt gedicht over Piet de Springer voor.

Schoolreis/Schoolkamp/Avondvierdaagse

Aan het eind van het schooljaar hebben we vooral gekeken naar wat wèl mogelijk was. Het
schoolkamp is dit schooljaar wel doorgegaan. Groep 7/8 ging naar YMCA in Leusden.

Groep 1/2 had dit schooljaar een piratenfeest in plaats van een schoolreis. Groep 3 t/m 8 had
nog een bezoek aan de Efteling tegoed. Met de nodige maatregelen is dit gelukt. Het was zeer
geslaagd.

De avondvierdaagse ging dit schooljaar niet door. De avondvierdaagse is aangepast naar een
home-edition. De kinderen konden op een zelfgekozen tijd de vierdaagse lopen.

Eindfeest

Alle verjaardagen van de leerkrachten werden op 8 juli gevierd. Dit jaar mocht iedereen met
gekke haren op school komen. De kinderen hebben verschillende spelletjes/activiteiten in
hun eigen groep gedaan. In de middag hebben de kinderen een film gekeken met een zakje
chips en limonade. Het was een gezellige dag
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Eindmusical

Woensdag 14 juli werd de film “Hotel” van groep 8 vertoond aan kinderen en ouders in het
dorpshuis. We hopen dat de elf kinderen van groep 8 terugkijken op 8 fantastische jaren
OBS Piet de Springer.

Bijzondere activiteiten
● De lustrum schoolreis naar de Efteling;
● Een gezellig en geslaagd piratenfeest;
● Buitenlesdagen;
● Alle leerlingen van groep 7/8 zijn geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen; alle

kinderen van groep 8 ook voor het praktisch verkeersexamen;
● ANWB Streetwise

Afsluiting schooljaar

De activiteitencommissie verraste alle kinderen dit jaar weer op de laatste schooldag. Alle
kinderen kregen van de Activiteiten Commissie een ijsje aangeboden. Op deze wijze werd het
schooljaar op een gezellige manier afgesloten. Iedereen had de mogelijkheid om elkaar een
fijne vakantie te wensen of om gewoon een praatje te maken.
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Ter goedkeuring aangeboden aan:

Namens het team;

Directie : ...................................................

Teamlid : ...................................................

Namens de MR;

Ouder : ...................................................

Ter inzage aangeboden aan:

Het schoolbestuur

&

De onderwijsinspectie
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