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Versoepelingen corona regels
De versoepelingen op een rij:

● Ben je besmet met het coronavirus? Dan ga je vijf dagen in isolatie in plaats van
zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt.

● Richtlijnen rondom groepsgrootte, gespreide pauzes en looproutes vervallen.
● Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school; het halen en

brengen van de kinderen blijft zoals het nu is.
● Deze week moet hier de 1,5 meter afstand en het gebruik van mondneusmaskers

nog gehandhaafd worden.

Na de voorjaarsvakantie:

● Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals
regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden wel.

● Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. In het leerlingenvervoer is het nog wel
nodig om een mondkapje te dragen.

● Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om
twee keer per week een zelftest te doen blijft.

Regionale voorleeswedstrijd

Woensdagmiddag 9 februari heeft Milou uit groep 8
onze school vertegenwoordigd tijdens de regionale
voorleeswedstrijd in "de Binder" in Leersum.

Gelukkig mocht ze live voorlezen aan de jury. Dit
deed ze erg goed.

Ze was de enige leerling met een spandoek; dit was
gemaakt door haar klasgenootjes.

Flink aangemoedigd door haar moeder en juf Ella
behaalde ze een mooie vierde plaats.

Goed gedaan Milou, we zijn trots op jou!

Springernieuws



KEK-dagen

Zoals u eerder heeft kunnen lezen zijn de KEK-dagen eerder in verband met corona
uitgesteld. De groepen 5 t/m 8 hebben morgen een KEK dag;

Groep 1 t/m 4 zou aanstaande donderdag. hun KEK-dag hebben. Helaas zit de betreffende
docent in quarantaine. De dag wordt verzet naar maart.

Met een KeK dagprogramma komt er een vakdocent. Deze 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. Veel plezier!

Voorleesontbijt

Een week later i.v.m. quarantaine
kwam Stijn in de onderbouw
voorlezen.

We hadden Stijn uitgenodigd omdat
hij in oktober de voorleeswedstrijd
van school gewonnen had. Helaas is
hij net nog te jong om mee te doen
aan de regionale voorleeswedstrijd.
Gelukkig konden de kinderen van de
onderbouw nu van zijn voorlees
kunsten genieten. Stijn las prachtig
voor uit: “Maar eerst ving ik een
monster”. De kinderen hingen aan
zijn lippen.

Goed gedaan Stijn!

Project: Muziek Maestro!

De dag na de voorjaarsvakantie, maandag 7 maart, start ons project ´muziek maestro!´.
Muziek is een ontzettend breed thema: zang, dans, instrumenten, ritme, muzieknoten
etcetera.
Tevens draagt muziek bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Muziek kan onder andere
troosten, afleiden, rust geven en vrolijk maken. Ook zorgt muziek voor verbinding, omdat
je dit vaak in groepsverband doet.
Iedere groep geeft een eigen invulling aan dit project, bent u ook al zo benieuwd naar de
presentatie hiervan?! Wij gaan er een leuk en leerzaam project van maken!

Donderdagavond 24 maart, van 18:00 uur tot 19:00 uur, is de presentatie van het project.
Tijdens deze avond zal iedere groep een optreden/presentatie geven. U bent daarbij van
harte welkom.
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Meer informatie over de afsluitende avond volgt.

Handbal

De groepen 3 t/m 8 spelen handbal op 10, 17 en 31 maart.

Gooi Jij De Bal Door?’ is een clinic voor basisschoolleerlingen vanaf groep 3, gegeven door
Henri Wolf, een professionele clinic-gever.

De kinderen leren tijdens de gymles de beginselen van handbal, zoals de internationals ook
begonnen zijn.

In 3 opeenvolgende gymlessen maken de kinderen kennis met de fijne kneepjes van de
handbalsport in spelvorm, op een actieve manier.

Deze 3 handballessen zijn op elkaar afgestemd en vinden hun opbouw door vanuit het
individu de ervaringen uit te werken naar het spelen in een team.

Handballes 1 gaat uit van “Wat kan ik”. Les 2 is gericht op “Wat kunnen we samen” en les 3
is gericht op “Wij zijn één team”. Voor een indruk: Gooi jij de bal door?

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. Deze week ontvangen we grapefruit, appel en peer.

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. Op de
volgende website staat alle info met inschrijfformulier:
https://www.stichtingwijksport.nl/project/weerbaarheidstraining/ De trainingen worden na
overleg met Stichting Binding en De gemeente Wijk bij Duurstede aangeboden.

Voorjaarsvakantie

Aanstaande vrijdag start de voorjaarsvakantie; om 12:00 uur voor de onderbouw en om
14:30 uur voor de bovenbouw. We wensen iedereen een fijne vakantie en zien jullie graag
op 7 maart uitgerust weer terug. Het volgende Springernieuws ontvangt u maandag 14
maart.
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https://youtu.be/rEvAEd14tzE
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2021-2022/De-wekelijkse-levering.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2021-2022/De-wekelijkse-levering.htm
https://www.stichtingwijksport.nl/project/weerbaarheidstraining/

