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Belangrijk voor de ouders van groep 3 t/m 8! Portfolio

Voor de groepen 3 t/m 8 werkten wij met het portfolio van ‘Mijn groeimap’. De technische
problemen van dit systeem kunnen niet op korte termijn worden opgelost. Wij zijn daarom
direct overgestapt naar een andere aanbieder, Social Schools. Het portfolio van uw kind is
hierin klaargezet en wordt de komende tijd verder aangevuld. Het bevat op dit moment in
ieder geval het voortgangsgesprek (rapport) en de CITO-resultaten van januari.

U ontvangt aanstaande woensdag via uw kind een brief met daarin de koppelcode om uw
kind aan uw persoonlijke account te koppelen. We vragen u dit deze week (uiterlijk 15
april) te doen, zodat alle kinderen en ouders gekoppeld zijn. Na het koppelen kunt u
meekijken met de ontwikkeling van uw kind. Mocht u hierbij ondersteuning nodig hebben,
dan horen we dat graag.

Opvolging Nienke

Wij worden al een aantal jaren op allerlei gebieden ondersteund door juf Nienke. Zij maakt
echt onderdeel uit van ons team. Helaas is zij dit schooljaar voor het laatst. Wij zijn op
zoek naar iemand die het leuk vindt om haar taken over te nemen. Dit tegen een
vrijwilligersvergoeding.

De taken van Nienke zijn:

● aanvullen materialen, handdoekjes, toiletrollen;
● ondersteuning in de onderbouw;
● groepjes kinderen begeleiden naar de bibliotheek;
● het bijhouden van de schoolbibliotheek.

Mocht u interesse hebben, of kent u iemand die dit graag zou willen overnemen, reply dan
op deze mail.

Koningsspelen

Vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. In verband met een
aantal afmeldingen zijn we voor in de ochtend nog op zoek naar
ouders die willen assisteren. U kunt zich hiervoor opgeven bij juf
Ingrid of meester Chris. Na een heerlijk ontbijt in de klas en een
gezamenlijke muzikale start gaan de kinderen in 12 groepen
(8/9 kinderen per groep) verschillende spelletjes doen. De AC
zorgt voor wat lekkers tussendoor. Het belooft weer een leuke
ochtend te worden met allemaal activiteiten op de velden van
SVL. ‘s Middags zijn er voor de groepen 5/8 een drietal clinics.
Wij hebben er al heel veel zin in.

Springernieuws



We hopen op veel hulp en natuurlijk support!

De kinderen van groep 1 zijn van harte welkom om deel te nemen in de ochtend. We
vragen u dit vooraf even door te geven aan juf jacqueline of juf Lida. De onderbouw is om
12:00 uur vrij.

Iep Eindtoets
Heel fijn! Alle kinderen van groep 8 zijn geplaatst op de school van hun voorkeur. Volgende
week woensdag en donderdag maken de kinderen van groep 8 de eindtoets. Op deze toets
kunnen ze nog een keer laten zien welk schoolniveau het beste bij hen past. We wensen de
kinderen heel veel succes bij het maken van de toets.

Verkeersexamen groep 7/8

Alle kinderen van groep 7/8 zijn geslaagd voor hun theoretisch verkeersexamen. Van harte
gefeliciteerd!

Ze doen op donderdag 14 april het praktijk examen. De route is aangegeven door middel
van bordjes, maar ze krijgen ook de route op papier, zodat ze zeker weten dat ze de goede
route oefenen. Veel succes groep 7/8.

Update corona

Het dringende advies om na een positieve zelftest een test afspraak bij de GGD te plannen
vervalt vanaf vandaag, maandag 11 april 2022. Een zelftest is vanaf dat moment
voldoende.

Het advies aan onderwijspersoneel en leerlingen vanaf groep 6 om twee keer per week
preventief een zelftest te doen is sinds 15 maart vervallen. Wel wordt nog steeds dringend
aangeraden om bij klachten een zelftest te doen. Leerkrachten en leerlingen kunnen deze
testen gebruiken bij klachten of bijvoorbeeld bij een corona-uitbraak op school.

Op dit moment is er een aantal besmettingen in de onderbouw. Mocht u een zelftest nodig
hebben, meld dit dan even bij de leerkracht.

Pasen
Op donderdag 14 april vieren we het Paasfeest.

We starten de ochtend met een Paasontbijt.

Alle kinderen nemen op woensdag 13 april: een bord,
bestek, beker en eierdopje mee. Graag voorzien van
naam en in een plastic tas.

Denkt u eraan dat het verder een normale schooldag is,
de kinderen nemen ook iets mee voor de kleine pauze en
lunch.

Na het ontbijt gaan we per klas eieren zoeken en
knutselen.
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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.
Wij ontvangen nog twee weken schoolfruit. Daarna zetten wij de fruitdagen voort. Op
dinsdag, woensdag en donderdag eten we fruit/ groente tijdens de ochtend pauze.

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Daarom willen wij
gezond eten en drinken makkelijk maken op school. Uw hulp is daarbij onmisbaar! Dit
betekent onder andere dat wij vragen:

● een gezonde pauzehap mee te geven, zoals bijvoorbeeld:
○ Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, aardbeien en

mandarijn.

○ Gedroogd fruit, zoals een doosje rozijnen of een paar abrikozen of dadels.

○ Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.

○ Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd of een volkoren mueslibol.

Koek, snoep of chips staan we niet toe.

Graag de groente en het fruit zo bereiden dat het kind dit gemakkelijk en binnen een
kwartier kan opeten. Bij de kleuters bijvoorbeeld een appel in stukjes meegeven/de
mandarijn vooraf pellen.

Traktaties hoeven niet altijd gezond te zijn, maar wilt u hierbij letten op de grootte van de
porties? Maak deze niet te groot.

Het beleid geldt natuurlijk niet alleen voor uw kind, maar ook voor de leerkrachten. Op dit
moment stellen wij in samenwerking met de MR ons voedingsbeleid op.

Drinkpakjes

Als gevolg van eerdere corona maatregelen nemen kinderen op dit moment vaak drinken
mee dat verpakt is. Net als voor corona vragen wij u om het drinken mee te geven in een
goed afsluitbare beker. Dit zal voor een flinke afname van afval zorgen op school.

Alvast bedankt!

Resultaten-analyse CITO

Wat zijn we trots! De resultaten op de CITO van januari wijken bijna niet af van de
resultaten vóór corona. En dat in een tijd waarin veel gesproken wordt over grote
onderwijsachterstanden. De resultaten zijn voorgelegd aan ons bestuur en aan de MR. We
zetten het splitsen van de combinatie-groepen de komende tijd door. Voor alle leerlingen is
na de analyse een nieuw plan opgesteld.
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Sociale veiligheid

Alle leerkrachten geven het aan; de sfeer is erg goed in de klassen en op school. Dit
merken we ook aan de meldingen in de oplos-bus. Dit schooljaar is er slechts één briefje in
gestopt. Deze melding is meteen opgepakt door anti-pestcoördinator juf Ingrid en juf
Jeanette. In april worden de vragenlijsten voor ZIEN weer ingevuld door de leerlingen van
groep 5 t/m 8 en de leerkrachten van groep 1 t/m 8.

4 mei/ dodenherdenking

Tijdens Dodenherdenking op 4 mei leggen twee leerlingen van onze school en twee
leerlingen van de school met de Bijbel een bloemenkrans bij het monument van Piet de
Springer (Jan de Bloois) Dit jaar is de school met de Bijbel aan de beurt voor het voorlezen
van het gedicht.

Verkeerssituatie rondom school

Samen met de MR vragen wij al een paar jaar om aandacht voor de onveilige
verkeerssituatie rondom school. De school is niet herkenbaar als school en we zitten
ingeklemd tussen de Constantijndreef en de Frisodreef. Tot nu toe helaas zonder zichtbaar
resultaat. We vragen jullie dus onderstaande enquête in te vullen om onze vragen kracht
bij te zetten. Leerlingen mogen ook meedenken. Alvast bedankt!

De Gemeente Wijk bij Duurstede werkt aan een nieuw uitvoeringsprogramma Verkeer.
Voor de komende 4 jaar willen we graag een goed beeld van de huidige knelpunten en
onveilige locaties voor fietsers en andere weggebruikers weten. Daarom hebben we een
enquête opgesteld. Hierin worden vragen gesteld over fietsverkeer, lopen,
verkeersveiligheid en enkele andere onderwerpen. Alle weggebruikers van de gemeente
Wijk bij Duurstede mogen deze enquête invullen.
De enquête kan tot 1 mei worden ingevuld

Deze enquête kunt u hier vinden: www.wijkbijduurstede.nl/enqueteverkeer

Schoolreis
Dinsdag 17 mei gaan we met de kinderen van groep 1 t/m 6 op schoolreis naar de
Dierentuin in Amersfoort. Binnenkort ontvangt u een mail met alle informatie.

Vakantie

Met ingang van vrijdagmiddag 22 april kunnen we gaan genieten van een welverdiende
vakantie. De onderbouw is vrij om 12:00 uur; de bovenbouw om 14:30 uur. Mede namens
AC en MR wensen we iedereen een fijne vakantie met heel veel zonnige dagen en hopen
jullie allemaal weer gezond en met leuke verhalen terug te zien op 9 mei om 8:30 uur.
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