
Regel van de maand: We hebben oor voor elkaar
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HET SPRINGERNIEUWS IS EEN UITGAVE VAN DE O.B.S. PIET DE SPRINGER PRINSENPLEIN 1 3947 PG LANGBROEK

Voortgangsgesprekken
Vorige week hebben we in alle groepen de voortgangsgesprekken gevoerd. We hebben
nagenoeg alle kinderen en ouders gesproken. Fijn om te zien hoe goed kinderen al kunnen
verwoorden wat hun doelen zijn en hoe zij daar de komende periode aan denken te
werken. In groep 7/8 zijn zelfs al leerlingen die het hele gesprek alleen kunnen voeren.
Top, daar willen we naartoe. Zo is het kind steeds meer betrokken bij zijn/haar eigen
leerproces.

Schoolfruit

Zoals eerder bericht in de app eten wij op dinsdag, woensdag en donderdag om 10:00 uur
fruit. Wij proeven op dit moment veel verschillende soorten groente en fruit. Het kan
natuurlijk zijn dat uw kind één of enkele soorten echt niet lust. We vragen u om op die
dagen de kinderen ook fruit mee te geven als tien-uurtje. We eten in de eerste pauze
allemaal fruit, ook de leerkrachten. Dit onder het mom; zien eten, doet eten. Mocht uw
kind een allergie hebben, die ons nog niet is gemeld, geef dit dan even door aan de
leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!

Hek schoolplein Constantijndreef
Het hek aan de kant van de Constantijndreef wordt vanaf 14:30 uur en in het weekend
afgesloten. Vanaf die tijd graag gebruik maken van de ingang aan de Frisodreef.

Springernieuws



Nieuwe leerling
Jack en Sjors zijn vorige week 4 jaar geworden en zitten nu in groep 1/2. Jack is de klas
aan het ontdekken en speelt graag met de lego en blokken. Sjors heeft al heerlijk gespeeld
met de knikkerbaan. We wensen jullie allebei heel veel plezier op de ‘Piet de Springer’.

Schoolbezoeken groep 8
De kinderen van groep 8 hebben gelukkig de lesmiddagen van Revius Wijk, Revius Doorn
en NXT Maarsbergen mogen bezoeken. Het is fijn om de sfeer van een school zelf te voelen
in plaats van de school online te bekijken. De kinderen van groep hebben vorige week het
voorlopig advies gekregen. Vanaf nu kunnen ze, samen met hun ouders, informatie
verzamelen over de verschillende scholen en gaan nadenken over de middelbare school die
het beste bij ze past. Natasja, Anja, Alexandra en Sanne: Bedankt voor het brengen en
meefietsen.

Pietenochtend
Woensdag was het eindelijk zover de Pietenochtend in de onderbouw. De kinderen uit
groep 7/8 hebben geholpen met de verschillende spelletjes. Ze deden wel 10 verschillende
activiteiten. Bingo spelen, verlanglijstjes maken, speculaaspoppen versieren en nog veel
meer. Het was weer een gezellige boel met al die Pietjes en Sinterklazen in de school.

Schoen zetten; ‘Oh kom er eens kijken’
Morgen: dinsdag 30 november is het zover. De schoenen van de kinderen mogen
meegenomen worden naar school, zodat we alle sinterklaasliedjes kunnen gaan zingen bij
het zetten van de schoen. We zorgen ervoor dat we hard genoeg zingen, zodat Sinterklaas
de liedjes ook kan horen in het Pietenhuis. Wie weet ontvangen de kinderen dan iets leuks
van de Pieten. Neem een schoen mee die je op school kunt laten.

Sinterklaasfeest
Op vrijdag 3 december vieren we Sinterklaas op school. Ook groep 1 is daarbij van harte
uitgenodigd. De kinderen verwachten we op de normale schooltijd op school. Alle kinderen
krijgen deze ochtend tijdens de pauze iets lekkers te eten en drinken. Dit is voor de
onderbouw wellicht genoeg, maar voor de bovenbouw misschien niet. U kunt dan uw kind
nog iets kleins meegeven om tijdens de pauze op te eten.
Als iedereen binnen is dan wachten we af wanneer de Sint en zijn Pieten komen. We
hebben zin om dit samen met de kinderen te gaan vieren. Er is dit schooljaar helaas geen
aankomst van de Sint en Pieten op het plein.
Alle kinderen zijn die dag om 12.00 uur uit.
Maandag 6 december mogen de kinderen uitslapen; we starten om 9:30 uur met de lessen.
Uw kind kan ook om 8:15 uur op school komen; de leerkrachten zijn er gewoon.

Serious Request
woensdag 15 december organiseren wij met de kinderen een Kerstmannen sponsorloop
voor het goede doel van Serious Request. Dit jaar komt Serious Request in actie voor de
ernstig bedreigde regenwouden van Zuid-Amerika. Volgende week ontvangt u hierover
meer informatie.

Kerst versieren
Er mogen op dit moment helaas geen ouders in school komen. Daarom zijn we op zoek
naar creatieve ouders die thuis een versiering willen maken die we in de hal kunnen
ophangen. Materialen die u hierbij nodig heeft, kunt u doorgeven aan juf Ella/ juf Charlotte
of juf Jeanette. Als we deze op school hebben, geven we dit mee aan uw kind.

Potjes/ potten
2



Voor ons kerstfeest zijn we op zoek naar schone, glazen potjes. U kunt deze vanaf nu
meegeven aan uw kind. Alvast bedankt!

Het volgende Springernieuws ontvangt u 13 december in uw mailbox. Zodra de PO raad de
adviezen van het ministerie van OCW m.b.t. corona heeft gepubliceerd, nemen we deze op
in ons protocol. Dit sturen we u dan zo spoedig mogelijk toe. Dit geldt ook voor de
nieuwste beslisboom.

3


