
Regel de Vreedzame School: We hebben hart 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

Team, AC en MR wensen u allemaal een gezond en gelukkig 2022!

Kerst

Het was culinair genieten deze Kerst. De kinderen hebben genoten van een volledig
verzorgd kerstdiner door het plaatselijke restaurant ‘Torbijn’. Om vier uur ’s middags
brachten zij tomatensoep, gehaktballetjes, kipsaté, een pizza in de vorm van een
kerststokje, vegetarische hapjes en een appelflap.

Om vijf uur gingen de kinderen met een volle buik naar huis; het hele plein was versierd
met lichtjes door onze activiteitencommissie. Het was een zeer geslaagde middag!

Nieuwe leerling

In de Kerstvakantie is Anna-Sophie 4 jaar geworden. Ze mag nu ècht naar school. Voor de
vakantie heeft ze al kennis gemaakt met de kinderen en heerlijk mogen ontdekken wat er
allemaal te doen is in de klas.
Ze zegt dat ze alles leuk vindt op school. Dat is fijn! We wensen haar een heel mooie
schooltijd op Piet de Springer. Veel plezier!

Springernieuws



Sponsorloop

Woensdag 15 december liepen alle kinderen een kerstmannenloop voor Serious Request
(Wereld Natuur Fonds).
De kinderen hebben hiermee aandacht gevraagd voor de regenwouden van Zuid-Amerika:
die bossen vormen een groen schild dat de hele aarde beschermt tegen te snelle
opwarming.
Maar nu de bossen in rap tempo worden vernietigd, is haast geboden. De regenwouden in
Zuid-Amerika zijn namelijk onmisbaar. Ze leveren voedsel en zijn het leefgebied voor
mensen en dieren daar. Bovendien betekent een gezond regenwoud daar, een gezond
klimaat hier. Red het regenwoud. Red ons klimaat. Let it grow!
Wat hebben de kinderen dat goed gedaan! De echte mascotte van WNF (de panda) was
aanwezig bij de start. Sommige kinderen hadden geen tijd om hem even een knuffel of
high five te geven. Het ging om de rondjes;-). Heel goed gedaan allemaal! De opbrengst
was  € 3316,-

CITO toetsen

Volgende week starten we in de groepen 3 t/m 8 met de halfjaarlijkse CITO-toetsen.

Bij groep 3 t/m 8: CITO DMT (losse woorden lezen), AVI (verhaaltje lezen), CITO rekenen,
CITO spelling en CITO woordenschat.
Bij groep 4 t/m 8: CITO begrijpend lezen.

Na afname worden de toetsen geanalyseerd. Dit doen we per kind, per groep en als school.
De resultaten van uw kind vindt u binnenkort in het portfolio van uw kind. Mocht uw kind
niet naar verwachting hebben gepresteerd dan hoort u dat van ons.
De gegevens per groep/ school worden in februari geanalyseerd en besproken met de MR.

Op basis van de CITO-uitkomsten stellen de leerkrachten nieuwe groepsplannen (en
eventueel individuele handelingsplannen) op.  Hierin worden per groep/ kind nieuwe doelen
geformuleerd voor de periode februari-juli 2022.

Het zou fijn zijn als de kinderen uitgerust aan de toetsen kunnen beginnen. Dit zorgt voor
een zo eerlijk mogelijk resultaat.

KEK-dagen

Op 24 en 27 januari hebben we twee KEK-dagen (Kant en Klaar-dagen)ingepland.

Met een KeK dagprogramma komt er een vakdocent; iemand die de kinderen een
alternatief programma aanbiedt. Een docent heeft een vakopleiding genoten op het gebied
van gezondheid, lichaamsbeweging, filmmontage, muziek of een andere cultuurvorm.
KeK-dagen worden gegeven door specialisten, zoals programmeurs, muzikanten,
kunstenaars, technici, biologen, et cetera.

Samen met de leerlingenraad hebben we gekozen voor: een muzikale dag voor groep 1 t/m
4 “Orfi en de wilde dieren” en een “greenscreen” dag voor groep 5 t/m 8.

Vreedzame school
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We starten allemaal met het nieuwe blok: we hebben hart voor elkaar.

Dit blok gaat over gevoelens. Kunnen omgaan met gevoelens is van groot belang voor een
positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat
waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat
ze met respect omgaan met elkaar.

Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de
gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten
positief op te lossen. Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de
kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de
veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. We hebben het over gevoelens als
boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De
kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat
“afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De lessen
gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.

We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. Op school wordt het steeds “gewoner” om
over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er
rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We
willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

Coronaprotocol

Vrijdag heeft u de nieuwste beslisboom ontvangen (thuisblijven of niet bij klachten). We
werken de volgende periode grotendeels volgens het oude corona-protocol (zie bijlage).
Mocht u vragen hebben, dan horen we die graag.

Het volgende Springernieuws ontvangt u maandag 24 januari 2022.
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