
Regel de Vreedzame School: We hebben oor voor elkaar

HET SPRINGERNIEUWS BEVAT INFORMATIE OVER SCHOOLSE EN ANDERE ZAKEN. JAARGANG 26,

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

Sinterklaas

Wat een geluk! Sint en Piet wisten op 3 december opnieuw onze school te vinden.
Ozosnel was een beetje moe en daarom had Piet een manege in de buurt gebeld om daar
een paard te lenen. Er was verkeerd gemeten, want het paard was wel een beetje klein
voor Sinterklaas... het was een pony.

De pony was erg lief en de kinderen van groep 1 t/m 4 mochten de pony ook eventjes
aaien. Toen de Sint op de pony wilde stappen om richting onze school te komen, rende de
pony weg. Juf Lida heeft Sinterklaas opgebeld en hem de route naar school verteld.
Gelukkig wist hij toen alsnog snel de school te vinden.

De kinderen uit groep 1/2 en 3/4 verzorgden allerlei optredens voor de Sint. Er werd
gezongen, gedanst, een goocheltruc gedaan en veel kinderen lieten een kunstje zien.
Sinterklaas en Piet genoten zichtbaar!

Ook in de bovenbouw was het een zeer geslaagd feest. Gelukkig had Sinterklaas een aantal
hulpsinten en -pieten bereid gevonden om zijn taken waar te nemen! Wat een prachtige
surprises!

Ondanks dat er een aantal kinderen afwezig was, zijn zij er toch een beetje bij geweest. De
kinderen uit groep 5/6 en 7/8 belden in met een videoverbinding en in groep 3/4 namen
Sinterklaas en Piet ook nog even contact op met de kinderen.
Zo konden zij er toch een beetje bij zijn.

Springernieuws



Serious Request
Serious Request zamelt dit jaar geld in voor het Wereld Natuur Fonds. Van 18 t/m 24
december draaien 3FM-dj’s Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en
Rob Janssen 24 uur per dag verzoekplaten voor geld vanuit het Glazen Huis in Amersfoort.
Dit zodat het Wereld Natuur Fonds de regenwouden van Zuid-Amerika kan beschermen en
herstellen. Gebieden die als een groen schild voor de aarde dienen en klimaatverandering
tegengaan.

Wij dragen ook dit jaar weer ons steentje bij. Dit jaar d.m.v. van een
Kerstmannen-sponsorloop. Goed om te zien dat de kinderen fanatiek op zoek zijn gegaan
naar sponsoren.
De kinderen kunnen de sponsorkaart uiterlijk morgen, dinsdag 14 december, inleveren bij
de leerkracht. Aanstaande woensdag rennen ze in Kerstmannen outfit rond de school om
zoveel mogelijk geld in te zamelen. Zet ‘m op allemaal!
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Serious Request
Kerst
Op 23 december vieren we Kerst op school. U heeft vorige week donderdag de uitnodiging
hiervoor ontvangen. De kerstcommissie van de Activiteitencommisie en het team zijn druk
bezig met de laatste voorbereidingen.
De kinderen mogen die donderdag vanaf 15:45 uur uur in mooie feestkleding of die
grappige kersttrui op school komen.

De leerkrachten ontvangen de kinderen op het plein. Na afloop van een heerlijk diner kunt
u uw kind om 17:00 uur ophalen.
De kinderen komen samen met de leerkrachten naar buiten.
We maken er een gezellige dag van en hebben er heel veel zin in!

Corona
Op dit moment zit er geen gezin in quarantaine. Ook bij de leerkrachten zijn er geen
corona gerelateerde klachten. De afgelopen tijd werden er af en toe ouders en/of kinderen
positief getest. In overleg met ouders en GGD was in deze
gevallen overleg over het (weer) naar school gaan van de
kinderen. Fijn! Gelukkig is het rustig; hopelijk blijft dit zo.
Zoals u weet is ons laatste protocol met bijbehorende
beslisboom alweer achterhaald. Zodra er een nieuwe
beslisboom is ontvangt u die in uw mailbox.

Kerstvakantie
Na het kerstdiner start de vakantie voor de kinderen van
groep 1. Op vrijdagochtend 24 december verwachten we
de kinderen van groep 2 t/m 8 gewoon om 8:30 uur op
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school. We starten dan met het opruimen van de school. Om 12:00 uur begint de
Kerstvakantie.

Het volgende Springernieuws ontvangt u maandag 10 januari, volgende week de kalender
van januari.
Namens team, MR en AC wensen we u alvast een fijne, gezellige Kerstvakantie en een
gelukkig en gezond 2022!
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