
Regel van de maand: We hebben oor voor elkaar

HET SPRINGERNIEUWS BEVAT INFORMATIE OVER SCHOOLSE EN ANDERE ZAKEN. JAARGANG 27,

HET SPRINGERNIEUWS IS EEN UITGAVE VAN DE O.B.S. PIET DE SPRINGER PRINSENPLEIN 1 3947 PG LANGBROEK

Fietsenkeuring
Morgen, 2 november 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.

Kom morgen allemaal op de fiets naar school!

Kinderboekenweek
Na een gezellige en leerzame periode vol leesactiviteiten in het
teken van boekpromotie, hebben we de donderdag voor de
vakantie de Kinderboekenweek afgesloten. We hebben deze dag
met een jaarlijks ritueel afgesloten, namelijk met de
Voorleeswedstrijd en de uitreiking van de Gouden Griffel en het
Gouden Penseel.

Er werd gestreden om de titel 'Voorleeskampioen 2021'.
Spannend! Voorlezen aan zo'n groot publiek en een jury, een
grappig of spannend stukje uitkiezen, mooi op toon lezen,
duidelijk spreken, het juiste tempo aanhouden en dan ook nog
een publiek aankijken. Maar dit is alle zes de voorlezers gelukt.

Stijn uit groep 6 heeft de Voorleeswedstrijd gewonnen. De zes
voorlezers, maar natuurlijk ook alle andere kinderen in de klas,
hebben het fantastisch gedaan.

Daarnaast zijn het Gouden Penseel en de
Gouden Griffel uitgereikt aan degene die
de mooiste tekening heeft gemaakt en het
beste verhaal heeft geschreven. Wat een
prachtige tekeningen en verhalen zijn er
gemaakt!

Het Gouden Penseel is gewonnen door Ava
uit groep 1 en Suus uit groep 8 schreef
het beste verhaal en won zo de Gouden
Griffel.

Tussen de Schuifdeuren groep 1/2
Eindelijk is het weer zover en mogen de kinderen van groep 1/2 optreden voor hun ouders.
Er wordt al druk geoefend in de klas.
We verklappen natuurlijk nog niets maar het belooft een gezellige muzikale voorstelling in
het thema van de herfst te worden, gepresenteerd door een speciale gast.
Hopelijk zien we u, woensdag 10 november. We starten om kwart voor 12.

Herfstwandeling voor groep 1/2 en groep 3/4

Springernieuws



Vorige week woensdag zijn de kinderen uit groep 1 t/m 4 naar het bos in Doorn geweest
voor hun (inmiddels) jaarlijkse herfstwandeling. Het was een prachtige zonnige dag. Tussen
de bomen en struiken, op de paden en de zandvlakte werd volop gezocht naar de herfst:
bladeren, vruchten, takken, paddenstoelen en (kleine) dieren. Er werd van alles bekeken
en onderzocht. De mooiste schatten zijn in de ‘bingo’ eierdoos gestopt. Nogmaals dank aan
alle ouders die mee waren!

Terugkoppeling veiligheid
Twee maal per schooljaar nemen we bij de kinderen van groep 5 t/m 8 de “ZIEN vragenlijst
af. Hierbij kunnen de kinderen aangeven hoe zij de veiligheid binnen school ervaren. We
hebben de terugkoppeling van de meting van juni 2021 ontvangen.

Aantal leerlingen dat een vragenlijst heeft ingevuld: 53

Leerjaren waaruit leerlingen de vragenlijst hebben ingevuld: 5,6,7,8

Representativiteit afname volgens regels (ja=1/nee=0): 1
· Zo nee; toelichting:
Privacyregels van bevraging gevolgd (ja=1/nee=0): 1
· Zo nee; toelichting:

De antwoordopties binnen deze vragenlijsten van Zien! zijn voor de schaal Veiligheidsbeleving en
de daarbij behorende score:
1. Dat is (bijna) nooit zo
2. Dat is soms zo
3. Dat is vaak zo
4. Dat is (bijna) altijd zo

Gemiddelde score Standaarddeviatie (gemiddelde
afwijking van het gemiddelde)

Veiligheidsbeleving 3.55 (boven het landelijk
gemiddelde)

0.62

De antwoordopties binnen deze vragenlijsten van Zien! zijn voor de schaal Pestbeleving en de
daarbij behorende score:
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1. Dat is (bijna) altijd zo
2. Dat is vaak zo
3. Dat is soms zo
4. Dat is (bijna) nooit zo

Schaal ‘Pestbeleving’ (aantasting veiligheid)

Percentage respondenten dat
gekozen heeft
‘dat is (bijna) altijd zo’

Percentage respondenten dat
gekozen heeft
‘dat is vaak zo’

Andere kinderen doen mij pijn. 0% 2% (onder het landelijk
gemiddelde)

Andere kinderen schelden mij uit. 0% 0%

Andere kinderen sluiten mij
buiten.

1% (onder het landelijk
gemiddelde)

0%

Andere kinderen lachen mij uit. 0% 0%

Op basis van deze gegevens kunnen we concluderen dat de kinderen de veiligheid op
school hoog waarderen. Ook de pestbeleving is laag. Op alle scholen komt pestgedrag voor.
Bij ons op school is dit gelukkig veel lager dan het landelijk gemiddelde.
Samen met de kinderen doen we er alles aan om een goede sfeer op school te creëren.
Onder andere m.b.v. de Vreedzame School wordt hier in de groepen veel aandacht aan
besteed.

Zoals u wellicht weet hanteren we voor alle groepen de ‘Oplosbus’; mochten de kinderen er
niet uitkomen met de eigen groep en leerkracht dan kunnen ze hierin een briefje stoppen.
Deze bus wordt maandelijks onder de aandacht gebracht door juf Ingrid en juf Jeanette.
Deze bus wordt dagelijks gecontroleerd.
Tot op dit moment is de bus, ondanks meermaals onder de aandacht brengen, dit
schooljaar leeg. Een goed teken; dit komt overeen met het beeld dat de leerkrachten van
de sfeer hebben.

Start nieuw blok ‘De Vreedzame School’: We hebben oor voor elkaar

Deze week starten we in elke groep met het blok ‘ We hebben oor voor elkaar’. In dit blok
stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over
communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. De kinderen
leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te
luisteren. De één vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact,
knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed
naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er
misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat
daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. We bespreken met de kinderen dat
mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken. We spreken dan
over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde
dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit
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verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met
meningsverschillen om te gaan.

In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het
verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die
pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat
ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en
face-to-face.

Sint
Het is al bijna zover; dan komt de Sint weer met zijn Pieten naar
Nederland. We zijn alweer druk bezig met het plannen van het
Sinterklaasfeest. Ook dit jaar volgen we weer het
Sinterklaasjournaal, dit start op maandag 8 november om 18.00
uur.

Op vrijdag 12 november, wordt de school weer leuk versierd. Fijn
dat er ouders zijn die zich opgegeven hebben om te helpen. Deze
ouders ontvangen deze week een mail met verdere informatie.

Op maandag 15 november gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 lootjes trekken. Ze krijgen
op deze dag ook een envelopje met €5,- mee naar huis om een cadeautje van te kopen.
We verheugen ons weer op de prachtige surprises.

Enquête Wijksport
Momenteel is stichting Wijksport bezig met het ontwikkelen van een naschools
sportaanbod. Stichting Wijksport wil graag het aanbod dat er al was (SportyKids) gaan
bevorderen. Hiervoor hebben zij input nodig van de doelgroep. De doelgroep voor het
naschools sportaanbod zijn kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Om deze input te verzamelen
hebben zij een enquête gemaakt. We vragen u dit in te vullen. Daarmee zou hen enorm
helpen. De link naar de enquête is hieronder te vinden:

https://www.survio.com/survey/d/D0Z4N9S1K2B2P5P4M

Het volgende Springernieuws ontvangt u maandag 15 november in uw mailbox.
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