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Koningsspelen

Vrijdag 22 april hebben wij meegedaan aan de
Koningsspelen, dit was ontzettend leuk! ´s Morgens
zijn we de dag gestart met een heerlijk en gezond
ontbijt om vervolgens vol energie richting de
sportvelden van SVL te gaan. Om 9:00 uur hebben
we met elkaar de Koningsspelen officieel geopend
door samen te zingen en te dansen op ´FitTop10´,
daarna konden we beginnen aan onze
spelletjesochtend. Er was een springkussen,
tronendans, lakeienloop, blikgooien en nog veel
meer! Tussendoor een pauze met limonade en een
heerlijke oranjecake en daarna gingen we weer verder met de spelletjes. We zagen
alleen maar blije gezichten en het plezier spatte er vanaf. Om 12:00 uur kwam er
een einde aan de spelletjesochtend en mocht de onderbouw al lekker naar huis.
Groep 5 t/m 8 had ´s middags nog 3 clinics: koersbal, training bij Fit4All en free
runnen. Bij het free runnen zijn er echt heel veel angsten overwonnen en grenzen
verlegd: wat een toppers!
Wij kijken terug op een hele geslaagde dag en willen iedereen die ons hierbij
geholpen heeft heel erg bedanken. Speciale dank aan alle ouders die bij de
spelletjesochtend aanwezig waren en die de clinics gaven: door jullie enthousiasme
en inzet was het écht een feestje.

De foto’s van deze dag staan in de app.

Juf Maaike getrouwd

Wat een feestdag was het de 22e april! Juf Maaike is die dag
getrouwd met haar Stijn. Ze zijn bedolven onder de lieve
cadeautjes.

Wat is haar groep 5/6 hier druk mee geweest. Veel geluk samen
namens kinderen, ouders en team Piet de Springer.

Springernieuws



Nieuwe leerlingen

Sinds vandaag zijn Tias en Gisèle nieuw bij ons op school. Zij zijn verhuisd naar
Langbroek. Tias zit in groep 6, Gisèle in groep 1. We hopen dat zij zich snel thuis
zullen voelen bij ons op school. Welkom en heel veel plezier en succes op de Piet de
Springer!

Voor de vakantie heeft Senn al een paar dagen meegedraaid en gezellig gekeken en
gespeeld in de verschillende hoeken. Op 23 april is hij vier jaar geworden en mag
dus nu iedere dag naar school. Welkom op school.

Berichtje juf Nienke

Beste ouders,

zoals u in het Springernieuws heeft kunnen lezen, ga ik aan het einde van dit schooljaar de
school verlaten.
Dit, omdat ik begin september met pensioen hoop te gaan.
Na 19 jaar aan de PdS verbonden te zijn geweest, eerst als hulpouder en daarna als vrijwilliger,
heb ik de kracht van het team van dichtbij meegemaakt. Zo solide, gedreven zonder
uitzondering, dat alles in het werk stelt om de kinderen een stevige basis te geven voor hun
verdere ontwikkeling. Ik heb diep respect voor iedereen.
Mijn kinderen, nu 28 en 26, zeggen ook nog steeds dat ze heel blij zijn dat ze op de PdS
gezeten hebben en als deze school in hun huidige woonplaatsen zou hebben gestaan, hun
kinderen zeker hier ingeschreven zouden zijn.
Als vrijwilliger ondersteun je het team bij allerlei zaken, zowel door hulp te bieden in de klas,
als ook door daarbuiten dingen te doen, zoals kopiëren, lamineren, extra lezen met kinderen,
helpen bij feesten, toiletrollen, handdoeken en zeep aanvullen, een keer per week met een klas
naar de bibliotheek en nog veel meer. Buiten de vrijwilligersvergoeding krijg je vanuit het team
alle steun, waardering en gezelligheid die ze maar te bieden heeft. Het is heel blij met alle hulp
die geboden kan worden en dat kunnen ook heel kleine dingen zijn.
Ik heb het in ieder geval gigantisch naar mijn zin gehad en dat wens ik mijn opvolger ook toe.

Groet Nienke

Verkeersexamen
We zijn heel trots op alle kinderen van groep 7/8. Nadat ze
allemaal het theoretisch examen hebben gehaald, zijn ze ook
voor het praktisch verkeersexamen geslaagd. Van harte
gefeliciteerd met het behalen van het diploma!
Dank aan Miriam Sterkenburg en Patricia Keijzer, die tijdens het
verkeersexamen hebben geholpen.

Eindtoets groep 8
Op woensdag 20 en donderdag 21 april hebben de kinderen van groep 8 de Iep
eindtoets gemaakt. We verwachten dat de uitslag half mei bekend is.
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4 mei/ dodenherdenking

Op 4 mei hebben Isabelle en Emma uit groep 7/8, namens de
school, bloemen gelegd bij het monument van 'Piet de
Springer' (verzetsheld Jan de Bloois). Dit, weer in het bijzijn
van vele Langbroekers, het Comité herdenking 4 mei,
wethouder Wil Kosterman en een groot aantal familieleden van
Jan de Bloois.

Goed om zo stil te staan bij de burgers en militairen die
omgekomen zijn sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Schoolreis
Volgende week dinsdag, 17 mei gaan we met de groepen 1 t/m 6 naar Dierenpark
Amersfoort. De bus vertrekt rond 09.00 uur vanaf het parkeerterrein bij SVL. De
kinderen lopen onder begeleiding van een ouder of leerkracht in groepjes van 4 of 5
leerlingen door het park. Tussen de middag krijgen ze daar een lunch (frietjes met
een snack en een pakje Capri Sun).
We gaan er een geweldige dag van maken en verwachten rond 16.30 uur weer
terug te zijn.
Uw kind krijgt vandaag een brief mee met nadere informatie.

Schoolkamp
Van maandag 23 mei t/m woensdag 25 mei gaan de groepen 7 en 8 op
schoolkamp. Dit jaar gaan ze naar het ‘t Wilgje in Buren. De leerkrachten zijn al
druk bezig met de organisatie. De kinderen slapen in groepstenten en ze hebben
een blokhut, waar ze met z’n allen in kunnen zitten. Op het terrein is veel ruimte
voor allerlei leuke activiteiten. Dat belooft weer erg gezellig te worden!

Avondvierdaagse
Wat fijn! Na twee jaar wachten door corona gaat de Doornse
Avondvierdaagse van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juni
weer van start. De Doornse organisatie heeft inmiddels al een
eerste overleg avond met de deelnemende scholen achter de
rug. Iedereen is weer enthousiast om er een mooi wandelfestijn
van te maken. Dit jaar wordt weer gestart vanaf het terrein van
de Doornsche IJsclub aan de Bloemengaard te Doorn. Op de
slotavond worden de deelnemers weer met veel bloemen en
versnaperingen en onder feestelijke muziek van
tamboerkorpsen binnengehaald tijdens het traditionele defilé.
Informatie over de Doornse Avondvierdaagse staat op de website
www.wandelenheuvelrug.nl.

Via uw kind ontvangt u vandaag de eerste informatiebrief (met aanmeldstrook).
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Fruit en groente/ plastic verpakkingen

Even twee reminders:

● De levering van schoolfruit is nu gestopt. Wij zetten de fruitdagen voort. Op
dinsdag, woensdag en donderdag eten we fruit/ groente tijdens de ochtend
pauze.

● Als gevolg van eerdere corona maatregelen namen kinderen 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!

Het volgende Springernieuws ontvangt u maandag 23 mei
.
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