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Corona
Er heeft een aantal kinderen positief getest op corona. Er zijn veel kinderen verkouden. We
vragen u uw kind goed in de gaten te houden en te testen bij klachten. Zo nodig; zelftesten
zijn verkrijgbaar op school.

Nieuwe leerlingen
Vorige week maandag is Davey gestart in groep 1. Davey
vindt het heel leuk in de klas, hij kent al een aantal
kinderen waar hij lekker mee kan spelen. Davey, we
wensen je veel plezier en succes op de Piet de Springer!

Dag van de leerkracht
Afgelopen woensdag 5 oktober was het de dag van de
leerkracht. De meesters en de juffen zijn door de AC
verrast met een heerlijke vlaai.

Dierendag: bezoek kinderboerderij
Op donderdag 6 oktober zijn de groepen 1 t/m 4 naar de kinderboerderij geweest. De
kinderen mochten eerst even lekker spelen in de speeltuin. Daarna waren er verschillende
activiteiten waar je aan mee kon doen. Zo vertelde de mevrouw van de dierenambulance
wat ze allemaal doet. Je mocht ook een kijkje nemen in de dierenambulance zelf. Binnen
mocht je de cavia’s aaien en vasthouden. Er was ook een jager die van alles vertelde over
het jagen. Aan het eind van de middag had ook iedereen een glittertattoo op zijn hand.
Nadat de geiten en varkens nog even mochten smullen van een heerlijk groente-buffet, zijn
we moe maar voldaan naar huis gegaan.

Kinderboekenweek
´Gi-ga-groen, gi-ga-groen
Kom mee naar buiten,
Er is genoeg te doen
Kijk om je heen
We kunnen takken sjouwen,
Hutten bouwen,
Slootje springen,
Keihard zingen
Dromen met een grasspriet in je mond
Van die bank af met je kont!´

Springernieuws



Heeft u het lied thuis al vaak gehoord? Wij blijven het lied op school de komende week nog
lekker zingen!

Zoals u al heeft kunnen lezen of gehoord heeft via uw kind(eren), hebben we vorige week
woensdag de Kinderboekenweek geopend. Hieronder het resultaat van het
Gi-ga-groene-grote schilderij als collage van al onze vondsten.

Voorleeswedstrijd en de uitreiking van het Gouden Penseel en de Gouden Griffel

Aanstaande donderdag, 13 oktober, is de finale
van de voorleeswedstrijd.
Spannend! De voorrondes zijn nog in volle
gang en de klassenwinnaars mogen het tijdens
de voorleeswedstrijd tegen elkaar opnemen.
De jury zal daarna in overleg gaan en de
winnaar van onze school kiezen.

Ook worden tijdens de voorleeswedstrijd het
Gouden Penseel en de Gouden Griffel
uitgereikt.

Het leeft echt binnen de school: kinderen zijn
erg enthousiast aan het tekenen en aan het
schrijven!

Tussen de Schuifdeuren groep 1/2
Komende woensdag 12 oktober is het zover. Alle kinderen van groep 1 en 2 gaan optreden.
Er wordt al druk geoefend; denk aan liedjes zingen, gedichtje voordragen, muziek maken
en dans. Het belooft een spetterend optreden te worden.
Ouders maar ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Het
begint om 11.45 en duurt een klein half uurtje. Na afloop bent u van harte welkom om in
de klas een kijkje te nemen.

Fietsenkeuring groep 3 t/m 8
Dinsdag 8 november is onze jaarlijkse fietsenkeuring voor de groepen 3 t/m 8.

Medewerkers van VVN controleren de fiets op veiligheid in het algemeen en verlichting in
het bijzonder. Een verzoek van hun kant; controleer ook even zelf de fiets voordat deze
gekeurd wordt. Het gaat om de veiligheid van uw kind.
Laten we zorgen voor een hoge opkomst; kom die dag allemaal op de fiets! U ontvangt de
keuringseisen binnenkort via Social Schools.
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Gymkleding
Gelukkig nemen de meeste kinderen hun gymkleding op maandag en donderdag mee naar
school. Een groot aantal kinderen heeft geen gymschoenen aan tijdens de gymles. Dat is
niet alleen onhygiënisch,  maar ook gevaarlijk tijdens het spel.
Kinderen met lang haar moeten voor de veiligheid een elastiekje meenemen om het haar in
een staart te kunnen doen.
Wanneer een kind de gymkleding vergeten is, leent het gymkleding van school. Na gebruik
neemt het kind de reservekleding gewassen weer mee naar school.
De reservetassen zijn echter niet meer compleet. We zoeken reserve gymkleding in de
maten 116, 128, 140 en 164. Wanneer u kleding in deze maten over heeft, kunt u die bij
juf Ella inleveren.

Aanvulling jaarplanner
Op 5 december zijn de kinderen om 12:00 uur uit. Dinsdag 6 december mogen de kinderen
na pakjesavond uitslapen en hoeven ze pas om 9:30 uur op school te zijn. De leerkrachten
zijn wel om 8:30 uur in de klas aanwezig.

Herfstvakantie
Over twee weken is het herfstvakantie (24 t/m 28 oktober). We wensen iedereen heel veel
plezier en hopen jullie allemaal weer uitgerust terug te zien op maandag 31 oktober!

Het volgende Springernieuws ontvangt u op maandag 7 november.
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