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Juf Chantal
Bij de start van het schooljaar kwam juf Chantal met prachtig nieuws. Zij verwacht, samen
met haar man Nigel, haar tweede kindje. Saar wordt een grote zus in 2023! Juf Chantal,
Nigel en Saar, van harte gefeliciteerd!

Schoolfotograaf
Aanstaande donderdag 1 september worden de kinderen individueel en met de groep op de
foto gezet. In de bijlage vindt u meer informatie.

Nieuwe leerlingen
Vorige week zijn Eloïse en Julian gestart in groep 1/2. Julian is in de vakantie 4 jaar
geworden en mag dan nu echt naar school. Eloïse zit in groep 2, omdat ze naar Langbroek
zijn verhuisd. Ze hebben heerlijk gespeeld met de andere kinderen in de klas. We wensen
jullie heel veel plezier op Piet de Springer.

Vormingsonderwijs

Zoals vorig schooljaar gemeld, krijgen
de kinderen met ingang van dit
schooljaar Vormingsonderwijs. Deze
lessen zijn voor alle leerlingen van
groep 5 t/m 8.

Janneke Roor verzorgt hierbij de lessen
vanuit Christelijk-, Juf Ingrid vanuit
Islamitisch- en juf Silvie vanuit
Boeddhistisch perspectief.

Wat maakt mij uniek? Wie heeft de
wereld gemaakt? Wat is liefde?
Wanneer is iemand je vriend? Kinderen
zitten vol vragen.

Vormingsonderwijs helpt leerlingen om
een eigen antwoord te vinden op
levensvragen.

(v.l.n.r. Juf Silvie, juf Janneke en juf Ingrid)

Springernieuws



De lessen worden gegeven door vakleerkrachten. Zij leggen het accent op een
levensbeschouwelijke traditie, waarin ze zelf thuis zijn, maar hebben een open houding
naar andere tradities. De vakleerkrachten stimuleren de leerlingen om een eigen
levensbeschouwelijke houding te ontwikkelen en dragen bij aan begrip, waardering en
respect voor anderen. In de lessen is er plaats voor het onderzoeken van de
overeenkomsten en verschillen tussen verschillende levensbeschouwingen. Zo worden
kinderen voorbereid op hun eigen rol in de pluriforme samenleving. De lessen starten 1
september.

Ouder-app Social Schools
Per 1 september stoppen wij met de Basisschool-app. Wij stappen over op de schoolapp
van Social Schools. Zo hebben wij ons digitale kindportfolio, de jaarkalender en de overige
informatie allemaal in één gebruiksvriendelijke app. Hieronder vindt u alvast een link met
uitleg: Social Schools 3.0 - Upgrade filmpje 3.0 voor Ouders

De ouders van groep 4 t/m 8 zijn al gekoppeld aan Social Schools. De ouders van groep 1
t/m 3 ontvangen via hun kind een formulier met een koppelcode. Zij krijgen een apart
bericht via Parnassys met een handleiding. Let op als u geen kinderen in groep 4 t/m 8
heeft, dat u de stappen volgt van ‘Ik heb nog geen account’. Anders kunt u uw kind aan het
bestaande account toevoegen. We vragen u voor 1 september te koppelen.

De groepen 3 t/m 8 maken ook gebruik van het digitaal kindportfolio van Social Schools;
groep 1/2 blijft werken met het portfolio van Onderbouwd.

Startgesprekken
In de week van 12 t/m 16 september houden wij als school weer de startgesprekken. De
gesprekken zijn op school. Mocht de leerkracht alsnog een gesprek willen voeren met
degenen die niet in de gelegenheid waren bij het startgesprek aanwezig te zijn, dan neemt
hij/zij contact met u op.  U kunt zich binnenkort inschrijven via de Social Schools-app.
Maandag 5 september krijgt uw kind het gespreksformulier mee, zodat u het gesprek met
uw kind kunt voorbereiden.

Even voorstellen:

Juf Sanne:
Ik ben Sanne de Ruiter en vanaf het schooljaar 2022-2023 sta ik voor
groep 5-6. Op maandag tot en met woensdag sta ik voor de klas, op
donderdag ga ik o.a. met groepjes kinderen buiten de klas aan de slag.
Voor de zomervakantie ben ik afgestudeerd aan de academische
lerarenopleiding in Utrecht. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te
wandelen, te lezen, piano te spelen en muziek te luisteren. Ook kan ik mij
avonden vermaken met een leuk bordspel met vrienden.
Ik heb heel veel zin in het schooljaar en ben van plan om er samen met de kinderen een
leerzaam en leuk jaar van te maken!

Juf Michelle:
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Ik ben Michelle Fonteijn. Op woensdag tot en met vrijdag sta ik voor groep 3-4 en op de
dinsdag ga ik met groepjes kinderen buiten de klas aan de slag. Ik heb de pabo gevolgd op
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en vorig jaar september ben ik
afgestudeerd. Ik heb toen groep 7-8 mogen lesgeven op een school in Haaften. In mijn
vrije tijd ga ik graag sporten, lees ik een boek of ga ik met vriendinnen op pad. Ik heb erg
veel zin in om groep 3-4 les te gaan geven!

Juf Esmee:
Ik ben Esmee Meijerink en kom uit Wijk bij Duurstede. Mijn opleiding
heb ik gevolgd op de Marnix Academie in Utrecht, met als specialisatie
het profiel Wereld, Wetenschap en Technologie. Dit schooljaar op de
Openbare Basisschool Piet de Springer wordt mijn derde jaar in het
onderwijs. Ik zal komend schooljaar instructie geven aan de
afsplitsingen van de groepen. Mijn werkdagen zijn dinsdag tot en met
vrijdag. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met mijn hobby’s zoals film,
fotografie, tekenen, lezen, zwemmen en wandelen. Daarnaast bezoek ik graag
attractieparken met mijn vrienden. Tot nu toe heb ik al kort kennis mogen maken met alle
klassen. Ik kijk ernaar uit om iedereen beter te leren kennen!

Algemene informatieavond
Op 21 september (18:00 - 20:00) staat onze algemene informatieavond gepland.

1. U wordt door uw eigen kind rondgeleid in de school; de leerkracht is aanwezig voor
algemene vragen;

2. u ontvangt die avond van de leerkracht de informatiegids over het reilen en zeilen in
de groep;

3. u ontvangt de jaarverslagen van de MR en AC in uw mailbox;
4. De folder van onze MR staat op onze website onder het kopje Ouders – MR;
5. Het onderwijskundig jaarverslag 2022 is op de website geplaatst onder het kopje

Onderwijs–jaarverslagen;
6. Mocht u een vraag hebben aan de MR of aan de AC dan kunt u die voor 21

september mailen naar matthijsvanee1978@gmail.com. Hij zorgt dat de vraag bij de
juiste persoon komt. Er wordt gezorgd voor terugkoppeling;

7. U kunt zich inschrijven voor ouderhulp.

We zien jullie graag verschijnen in school!

Informatie-avond vervolgonderwijs groep 7/8
Dinsdag 27 september is de informatieavond over het voorgezet onderwijs voor ouders van
groep 7/8. U krijgt informatie over de verschillende schooltypes en over een aantal scholen
in de regio. Ook leggen we uit hoe het schooladvies tot stand komt. De avond begint om
19:30 en duurt tot 20:30 uur.

Leerlingenraad
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De leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers, gekozen uit en door de
leerlingen van onze school, die zich inzet voor een prettige
gang van zaken op school. In ons geval gaat het om
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De leerlingenraad is er om
mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op
school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar
ideeën en voorstellen van alle leerlingen. Dit staat standaard
op de agenda van de Vreedzame School. Daarnaast brengt
de school (directie/leerkrachten) agendapunten in.

In het volgende Springernieuws stelt  de leerlingenraad zich voor.

Mediatoren opleiding
Zoals u weet zijn wij een Vreedzame School. Wij werken
in de pauzes met mediatoren op het plein. Hierbij leren
kinderen problemen en kleine conflicten op te lossen
zonder tussenkomst van een volwassene. De komende
tijd wordt een aantal kinderen uit groep 7/8 weer
opgeleid tot mediator. Er zijn veel kinderen die dit heel
graag willen. Leuk!

Het volgende Springernieuws ontvangt u op maandag 12 september.
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