
Regel Vreedzame School; we lossen conflicten zelf op

HET SPRINGERNIEUWS BEVAT INFORMATIE OVER SCHOOLSE EN ANDERE ZAKEN. JAARGANG 28,

HET SPRINGERNIEUWS IS EEN UITGAVE VAN DE O.B.S. PIET DE SPRINGER PRINSENPLEIN 1 3947 PG LANGBROEK

Knotshockey groep 3 t/m 6
De groepen 3 t/m 6 hebben op 20 september meegedaan
met het WK knotshockey (georganiseerd door de gemeente.
HV Dorsteti en Wijk Sport). Het was het grootste WK
knots-hockeytoernooi ooit! Het was een prachtige, zonnige,
sportieve dag.

Kunst Centraal groep 1/2  naar Calypso-theater
Groep 1/2 is vandaag naar de voorstelling MUK in het
Calypso-theater geweest.
MUK is een beeldend en muzikaal feestje gebaseerd op de
avonturen van Muk, de nieuwe succesvolle kinderboeken-
serie van Mark Haayema en Job van Gelder. Muk kan nogal
onhandig zijn, maar zijn aandoenlijke goedwillendheid en zijn
open blik op de wereld, maken het een hondje om van te
houden.

Informatie-avond vervolgonderwijs groep 7/8
Morgen, 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.

Kinderpostzegels
Duizenden kinderen in Nederland gaan vanaf 28 september
tot en met 5 oktober op pad. Ze gaan langs de deuren om kinderpostzegels en andere
leuke producten te verkopen. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt
sinds 1948 gehouden en is uniek in de wereld.

Ieder kind met een vrij hoofd naar school

Sommige kinderen hebben zó veel aan hun hoofd dat ze vastlopen op school. Ze hebben
bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het
beste uit zichzelf te halen. Voor hen is dit jaar de opbrengst van de Kinderpostzegelactie
bestemd. Samen met jou geven we deze kinderen ‘wind mee’. We helpen ze bijvoorbeeld
met begeleiding of een speciale training. Zodat ook zij weer met een vrij hoofd naar school
kunnen. De kinderen van groep 7/8 komen vanaf aanstaande woensdag langs de deur. Zij
zijn die dag om 12:00 uur vrij.

Springernieuws



Dierendag: bezoek kinderboerderij
Op donderdag 6 oktober gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 naar de kinderboerderij,
omdat het op 4 oktober dierendag is. Wat we precies gaan doen dat is nog een verrassing.
Het is handig om die dag rekening te houden met de kleding die uw kind aan heeft. Bij
regenachtig weer is een regenjas en laarzen wel fijn. Het bezoek vindt onder schooltijd
plaats.

Opleiding mediatoren Vreedzame School
Eén van de pijlers binnen de Vreedzame School is de betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van kinderen bij het nemen van beslissingen en het bemiddelen bij
conflicten.

Binnen de Vreedzame School wordt een aantal leerlingen getraind als mediator om te
helpen bij het bemiddelen van conflicten. Zij zullen met name in de pauzes meehelpen om
kleine ruzies en conflicten onder toeziend oog van de leerkrachten op te lossen.
Aanstaande donderdag starten we met de training van de mediatoren. De training wordt
gegeven door juf Ella en juf Jeanette.

Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober wordt de kinderboekenweek avontuurlijk geopend. Het thema van dit
jaar is “Gi-ga-groen”. We gaan deze dag als echte avonturiers op ontdekkingstocht op ons
plein en rondom de school. De natuur is natuurlijk overal om ons heen. Buiten is er dus van
alles te ontdekken en te doen. Omdat het nog een beetje ver in het verschiet ligt, weten
we niet wat het weer gaat doen. Echter laten wij ons door regen niet tegenhouden;
regenlaarzen aan en gaan!

Door het lezen van allerlei boeken gaan we ons onderdompelen in de natuur; we lezen
bijvoorbeeld over allerlei dieren, insecten, ons eten, hoe een zaadje een boom wordt, over
de noord- en zuidpool en onze mooie planeet en we beleven dus spannende avonturen in
de natuur.

Donderdag 13 oktober vindt, ter afsluiting van deze kinderboekenweek, onze jaarlijkse
voorleeswedstrijd plaats. De kinderen uit groep 3 t/m 8 strijden om de titel van
voorleeskampioen. Morgen wordt er in alle groepen een intekenlijst opgehangen. Kinderen
kunnen zich dan opgeven voor de voorrondes. Hieronder staan de data van de voorrondes
in de klassen: Groep 3: donderdag 6 oktober, Groep 4: donderdag 6 oktober, Groep 5:
vrijdag 7 oktober, Groep 6: donderdag 6 oktober, Groep 7: maandag 10 oktober, Groep 8:
vrijdag 7 oktober. Uit iedere klas wordt een winnaar gekozen en deze winnaars nemen het
op donderdag 13 oktober tegen elkaar op tijdens de voorleeswedstrijd. Spannend! De
kinderen mogen één bladzijde inoefenen, die ze aan de klas laten horen. Het zou fijn zijn
als jullie als ouders deze kinderen begeleiden bij het oefenen van de gekozen bladzijde.
Ook organiseren we dit jaar weer onze jaarlijkse schrijf- en tekenwedstrijd. De kinderen
strijden hierbij om de Gouden Griffel en het Gouden Penseel.

Waarschijnlijk vindt uw kind het leuk om ook thuis het lied te zingen en/of te dansen. Klik
dan hier voor het lied ‘Gi-ga-groen’ van Kinderen voor Kinderen.
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https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY


Corona
Zoals we hebben gemeld via de ouder-app hebben er enkele kinderen positief getest op
corona. We vragen u uw kind goed in de gaten te houden en te testen bij klachten.

Het volgende Springernieuws ontvangt u op maandag 10 oktober. Aanstaande donderdag
ontvangt u de kalender van oktober.
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