
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

Corona
Zoals u ongetwijfeld om u heen ziet, zijn er veel kinderen en ouders
positief getest op het coronavirus. Gelukkig vallen de klachten veelal
mee. Ook binnen het team zijn op dit moment zieken, al dan niet
door het coronavirus. We roeien op dit moment dus met de riemen
die we hebben. Fijn dat u ons goed op de hoogte houdt;
complimenten aan de kinderen die zo trouw online zijn.

Beterschap aan iedereen die dat kan gebruiken.

Voorleesontbijt
Aanstaande woensdag 9 februari is ons jaarlijkse voorleesontbijt. Het voorleesontbijt maakt
onderdeel uit van de Nationale Voorleesdagen. Wij hebben dit uitgesteld vanwege de

quarantaine van groep 3/4 in januari. Er wordt in de onderbouw
onder het genot van een croissant en iets te drinken geluisterd naar
een verhaal. In de bovenbouw luisteren de kinderen naar de de
groepswinnaars van de voorleeswedstrijd. Ook zij krijgen een
croissant en iets te drinken. Hoewel de naam anders doet vermoeden
betreft het geen uitgebreid ontbijt. Laat uw kind ’s ochtends dus
gewoon ontbijten.
Wie er dit keer bij de onderbouw komt voorlezen blijft zoals altijd
een verrassing!

Regionale voorleeswedstrijd
Op 9 februari gaat Milou uit groep 8 onze school
vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleeswedstrijd in
Leersum. Gelukkig mag ze live voorlezen aan de jury en ze mag 2
supporters meenemen, die haar goed zullen aanmoedigen. We
wensen Milou heel veel succes aanstaande woensdag!

Kunst Centraal groep 1/2

De komende drie weken mogen we van Kunst Centraal gebruik maken
van een schaduwdoos, een doos met een lichtje. Door met deze doos
te werken leren de kinderen hoe ze zelf grote en kleine schaduwen
kunnen maken met hun handen maar ook met andere materialen. Ze
leren puzzels op te lossen door twee helften aan elkaar te plakken en
er een goede schaduw van te maken en ze leren verhaaltjes maken
met verschillende figuren.

Springernieuws



Digitaal kindportfolio

In de bijlage vindt u opnieuw de achtergrondinformatie m.b.t. het digitaal kindportfolio .

Het portfolio is volledig op donderdag 10 februari. Dan zijn de opmerkingen van de
leerkracht en de CITO-uitslagen toegevoegd.

De gesprekken vinden plaats in de week van maandag
14 t/m donderdag 17 februari. In groep 7/8 vinden de
gesprekken ook op maandag 21 februari plaats.

Deze gesprekken zijn helaas nog online. U kunt zich
hiervoor nu inschrijven via ‘Oudergesprek’ in de
schoolapp. U ontvangt t.z.t. een link van de leerkracht
van uw kind.

Bij de kleuters werken we al een paar jaar met een
portfolio. Voor groep 3 t/m 8 dit schooljaar voor het
eerst; het portfolio (de groeimap) moet nog ingroeien.
Mocht u vragen hebben m.b.t. het inloggen, neem dan
even contact op met de leerkracht van uw kind.

Het digitaal portfolio, samen met het gesprek met de leerkracht levert u dezelfde informatie
op als ons oude rapport.

Portfolio groep 1/2
Vorig schooljaar werd het portfolio nog op papier aan uw kind meegegeven. Vanaf nu is het
portfolio ook voor de kleuters digitaal. Op donderdag 10 februari komt het portfolio van uw
kind online te staan. Ga hiervoor naar de website. u logt in met uw gegevens. U kunt dan
het portfolio van uw kind bekijken. Heeft u problemen met inloggen? Stuur dan een mail
naar: l.lehnen@obspietdespringer.nl of j.nijman@obspietdespringer.nl

Project: Muziek Maestro!
Maandag 7 maart start ons schoolbrede project. Dit schooljaar wordt
dit een vrolijk, muzikaal project. Wij zijn op zoek naar ouders die een
instrument bespelen. Mocht u een instrument bespelen en u vindt het
leuk om een bijdrage te leveren aan dit project, dan kunt u replyen op
deze mail of dit doorgeven aan juf Jacqueline of juf Charlotte.
Binnenkort ontvangt u dan meer informatie.

Schoolfruit
Vindt u het leuk om op donderdag te kijken naar de soorten schoolfruit van de komende
week, dan kunt u dit vinden op:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2021-2022/De-wekelijkse-levering.ht
m
Onze leverancier is Verdi.

Rots en water
Vanaf 21 maart start de nieuwe periode van de naschoolse weerbaarheidstrainingen Rots &
Water in Wijk bij Duurstede voor kinderen uit groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs.
Hieronder de belangrijkste informatie en in de bijlage de flyer. Op de website staat alle info
met inschrijfformulier: https://www.stichtingwijksport.nl/project/weerbaarheidstraining/ De
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trainingen worden na overleg met Stichting Binding en De gemeente
Wijk bij Duurstede aangeboden.

Junior energie coach
Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen branden
er in jouw huis? Junior Energiecoach daagt de kinderen en hun gezin uit.
Met proefjes, puzzels en spelletjes ontdek ze waarop jullie thuis zouden
kunnen besparen. Jullie kind wordt benoemd tot Junior Energiecoach
om te kijken waar er energie valt te besparen. Mocht u het leuk vinden
om met uw kinderen deel te nemen dan kan dat via de folder die uw kind
heeft meegekregen.

Het volgende Springernieuws en de kalender van maart ontvangt u maandag 21 februari.
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