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Brandoefening
Donderdag 30 september hebben wij, samen met BSO ‘De Helden’ een brandoefening
gedaan. Dit was een, aan de kinderen en leerkrachten, aangekondigde oefening. Binnen
een minuut was de school ontruimd. Alle kinderen en leerkrachten hebben het overleefd;-)
Het protocol is perfect uitgevoerd; hopelijk lukt ons dat ook bij de onaangekondigde
brandoefening later dit schooljaar.

Dierendag
Ter ere van Dierendag zijn groep 1/2 en 3/4 afgelopen donderdag naar kinderboerderij de
Vliert in Wijk bij Duurstede geweest. Zij hebben daar allerlei leuke activiteiten gedaan. Zo
hebben zij onder andere voer voor de dieren gemaakt en dit ook aan hen gegeven, de
cavia’s en kippen geknuffeld en maskers gemaakt. Dank aan alle hulpouders en ook
bedankt namens de kinderboerderij voor jullie bijdrage voor het nieuwe hek.

Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober is de Kinderboekenweek 2021 van start gegaan. Veel kinderen
kwamen op deze dag verkleed op school. Het thema van deze Kinderboekenweek is
‘Worden wat je wil’. Wat was het leuk om alle prinsessen, profvoetballers, koks,
superhelden enz. op school te zien! De leerkrachten switchten deze dag in de pauze naar
een beroep. Een timmerman, een boerin, een pakketbezorger, een kunstenares, een
uitvinder, een winkelmedewerker, een serveerster, een brandweervrouw, een
schoonmaakster en een chirurg. Zij hadden per ongeluk hun attributen omgewisseld. Zo
kwam de brandweervrouw bijvoorbeeld met een pakketje op en de chirurg met een
plumeau. De kinderen hebben dit snel in orde gemaakt. Daarna traden Annabel en Milou op
met een rap over worden wat je wil. De afsluiting werd verzorgd door groep 1 t/m 4. Zij
zongen een lied ‘Wat wil je later worden?’. Wat deden ze dat goed!
Inmiddels wordt er in alle groepen extra aandacht besteed aan verschillende
“leesactiviteiten”. Er wordt veel voorgelezen en de kinderen schrijven zelf een verhaal en
maken een tekening. Vandaag en morgen wordt er in de klassen ook nog voorgelezen door
de kinderen en wordt er uit iedere groep iemand gekozen die aankomende donderdag de
groep gaat vertegenwoordigen tijdens de finale van de Voorleeswedstrijd. Hier wordt de
Voorleeskampioen 2021 gekozen. Tijdens de afsluiting worden ook de Gouden Griffel en het
Gouden Penseel uitgereikt voor het leukste verhaal en de mooiste tekening. Dit verhaal en
deze tekening zullen een jaar lang in onze hal te bewonderen zijn.
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Cadeau van familie De Bloois

De familie van Piet de Springer is altijd zeer betrokken bij onze
school.
De familie De Bloois vindt het fijn dat we op school ieder jaar
aandacht besteden aan 4 en 5 mei en aan Piet de Springer in het
bijzonder.

Als dank hiervoor hebben we een prachtige stapel boeken
gekregen, zodat onze bibliotheek weer kan worden uitgebreid.

Familie De Bloois, hartelijk bedankt voor dit cadeau.

Even voorstellen
Mijn naam is Charlotte de Rhoter-Groothuijzen en ik ben 27 jaar jong.
Samen met mijn man Ernst en onze dochters Isa en Danique woon ik in
Rhenen.
Vanaf 1 oktober werk ik als leraarondersteuner op de Piet de Springer, ik
heb het ontzettend naar mijn zin!
Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag. Na 8,5 jaar
gewerkt te hebben als pedagogisch medewerker in de kinderopvang is
het tijd voor een nieuwe uitdaging!
Groetjes,
Charlotte

Schoolfoto’s
De schoolfoto’s zijn klaar. De fotograaf heeft de bestel kaartjes opgestuurd. Zodra deze
bezorgd zijn worden ze aan uw kind meegegeven. In de bijlage vindt u de begeleidende
brief van de fotograaf met alle belangrijke informatie.

Opleiding mediatoren groep 7/8
Eén van de pijlers binnen de Vreedzame School is de betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van kinderen bij het nemen van beslissingen en het bemiddelen bij
conflicten.

De leerlingenraad is hier een voorbeeld van. Door het meedenken en met behulp van deze
leerlingen is er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er steeds minder kinderen met de fiets en
meer kinderen lopend naar school komen. Zij hebben meegedacht over de invulling van de
KEK-dagen (zie onderstaand bericht) en gaan helpen met het terugdringen van de
hoeveelheid afval.

Binnen de Vreedzame School wordt ook een aantal leerlingen getraind als mediator om te
helpen bij het bemiddelen van conflicten. Zij zullen met name in de pauzes meehelpen om
kleine ruzies en conflicten onder toeziend oog van de leerkrachten op te lossen.

Er is vanuit de kinderen veel animo om te worden geschoold tot mediator. Dat is fijn!
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De komende weken worden de mediatoren-trainingen gegeven door juf Ella en juf Jeanette.

EU-fruit
Wij zijn dit schooljaar ingeloot voor het EU-Schoolfruit-en groente programma!
Deelnemende scholen ontvangen gedurende 20 weken (15 november 2021 t/m 22 april
2022) 3 porties gratis groente en fruit per leerling per week, gefinancierd door de Europese
Unie. Dat is niet alleen lekker, maar ook gezond!

Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo
maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen
pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen.

Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen
verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven,
doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.

Tijdens de algemene ouderavond konden ouders zich opgeven om te helpen bij het snijden
van het fruit. Mocht u ook mee willen helpen, dan kunt u replyen op deze mail.

Alvast bedankt!

KEK-dagen (Kant-en-klaar)
Aan het eind van het vorig schooljaar hebben de kinderen van de bovenbouw aangegeven
waar zij behoefte aan hebben na de thuiswerk periode door corona. Zij gaven twee dingen
aan:

● instructie in kleinere groepen (dit is gerealiseerd door het vier keer per week splitsen
van de combinatiegroepen);

● met de groep een activiteit doen, die niets met het leren te maken heeft.

Dit laatste punt hebben we geregeld, samen met de leerlingenraad. De invulling wordt als
volgt:

Datum 27-01-2022: ochtend groep 1/2 /middag groep 3/4

Orfi en de wilde dieren: Orfi is een jongen die fantastisch mooi muziek maakt: zingen en
spelen. Zelfs de wilde dieren in het bos komen dichterbij en gaan erop dansen! Een dag vol
muziek uit de opera, prachtige sprookjes en veel aan de slag met onze creativiteit!
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Datum 24-01-2022: ochtend groep 5/6 / middag groep 7/8

Green screen: Wil jij in de finale van de Voice zingen? Of rondrennen in de wereld van
Fortnite? Met de KeK-dag Green Screen kan je zijn waar je wil zijn, doordat jouw plek
wordt geprojecteerd op een groen doek. Op jouw favoriete plek maak je een videoclip
samen met je klasgenoten.

Herfstwandeling voor groep 1/2 en groep ¾

Op woensdag 27 oktober (de eerste week na de
herfstvakantie) gaan we met de groepen 1/2 en
3/4 naar het bos. We gaan deze dag een
herfstwandeling maken in de Kaapse Bossen bij
de Sint Helenaheuvel in Doorn. Reminder: Voor
deze herfstwandeling hebben de kinderen een
eierdoos (voor 10 stuks) nodig. Wilt u deze
eierdoos aankomende week alvast aan uw kind
meegeven? Heeft u meerdere eierdozen, dan
houden wij ons ook graag aanbevolen.

Fietsenkeuring

Dinsdag 2 november 2021 komen vrijwilligers van Veilig Verkeer nederland de fietsen van
de leerlingen van groep 3 t/m 8 controleren op veiligheid aan de hand van de wettelijk
gestelde eisen. Deze eisen vindt u in de bijlage.

Wij delen hun mening dat het van belang is om de fietsen voor het winterseizoen een le
laten keuren. We vragen u die dag (voor één keer;-)) allemaal uw kind op de fiets naar
school te laten gaan.

Herfstvakantie
Met ingang van vrijdag 15 oktober is het herfstvakantie. Vrijdag heeft het team een
studiedag. We wensen iedereen heel veel plezier en hopen jullie allemaal weer terug te zien
met leuke verhalen op maandag 25 oktober. Fijne vakantie!

Het volgende Springernieuws ontvangt u maandag 1 november in uw mailbox. De kalender
van november ontvangt u in de week na de vakantie.
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