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Nieuwe leerlingen
Boris is vorige maand vier jaar geworden en gaat nu ook iedere dag naar Piet de
Springer. Hij geniet van de verschillende activiteiten. Hij speelt graag in de
huishoek en ook spelletjes uit de kast vindt hij leuk en pakt hij al zelf. We wensen
hem veel plezier op school.

Nieuwe collega
Juf Jojanneke heeft ervoor gekozen alleen nog werkzaam te zijn op onze BSO. Zij is
in dienst van SKDD. Dank voor je inzet het afgelopen jaar Jojanneke!
Via SKDD hebben we meteen een vervangende onderwijsassistent gekregen,
meester Daan. Veel kinderen kennen hem al als badmeester Daan. Daan, van harte
welkom in ons team. Wij zijn blij met je!

Sinterklaas
Maandag 5 december vierden wij ons Sinterklaasfeest. Natuurlijk kwam Sinterklaas,
met twee Pieten bij ons op bezoek! Het leek in eerste instantie even dat er alleen
Pieten kwamen. Alle kinderen waren natuurlijk erg blij om hen te zien, maar waar
was Sinterklaas?! Even later kwam Sinterklaas vanuit de school naar buiten. Hij had
bij ons in de school geslapen. De tent die er een week eerder ineens stond, bleek
van Sinterklaas!

Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan de groepen 1/2 en 3/4. Wat
deden zij mooie dansjes/kunstjes voor Sinterklaas en wat werd er mooi gezongen.
Sinterklaas had voor alle kinderen een mooi cadeautje.
In groep 5/6 en 7/8 waren er prachtige surprises voor elkaar gemaakt.

Het was een gezellige ochtend. Tot volgend jaar Sinterklaas en Pieten!
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Kerst
In de school hangt al een gezellige kerstsfeer. Aan de plafonds hangen veel lampjes
en de kerstbomen zien er prachtig uit. De hal is versierd met hulp van ouders, dank
daarvoor. De kinderen zijn al druk aan het knutselen om het nog gezelliger te
maken.
U heeft vorige week een uitnodiging ontvangen voor de kerstviering, deze staat ook
nog in Social Schools. Wij kiezen elk jaar een goed doel. Dit jaar steunen we de
Voedselbank. Een aantal kinderen heeft al wat meegenomen. De kratten voor de
Voedselbank staan in de hal. Doe allemaal mee!
Alvast enorm bedankt.

Wij zijn op zoek naar….
We zijn nog steeds op zoek naar glazen potjes. Wilt u de schone lege potjes mee
geven aan uw kind?

Berichtje van docenten Vormingsonderwijs
Wat was dat een mooie
afsluiting!
Dertien weken lang kregen
leerlingen in kleine groepjes
Vormingsonderwijs, vanuit het
boeddhisme, het christendom en
de islam.
Twee weken geleden kregen de
leerlingen een gezamenlijke les,
waarbij iedere leerling op één
kant van een boomblad mochten
opschrijven wat ze interessant
of bijzonder vonden aan de lessen. Op de andere kant schreven ze een vraag,
zoals: Waarom geven jullie deze lessen? Hoe ben je tot dit geloof gekomen? Wat is
het leukste in jullie godsdienst? Hoe oud zijn jullie? Zijn er echt dingen, die je moet
doen? Wat is het verschil tussen jullie wat je gelooft? Hoe is jullie geloof begonnen?
Waarom geloven sommige mensen wel en anderen weer niet? Wat is geloof
eigenlijk?
Wat kunnen uw kinderen goede vragen stellen! De boomblaadjes werden
opgehangen aan een kale tak, die nu in het lokaal hangt.

We werken met veel plezier met uw kinderen en leren ook veel van hen!

Hartelijke groet,
Silvie Walraven, Ingrid Noordanus en Janneke Roor
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Vreedzame School
Na de Kerstvakantie starten we met blok 4: We hebben hart voor
elkaar.
Dit blok gaat over gevoelens.
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een
positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School
streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin
kinderen “hart voor elkaar“ hebben, d.w.z. dat ze met respect
omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat
zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te
verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. Om met elkaar
over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in
de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er
ontstaat een vertrouwde sfeer.

Zwangerschapsverlof juf Chantal
Met ingang van de kerstvakantie zal juf Chantal gaan genieten van haar
zwangerschapsverlof. Juf Sanne zal haar verlof opvangen en staat dan 5 dagen voor
groep 5-6. Juf Chantal, geniet van deze bijzondere periode!

Bericht van de Hervormde Kerk Langbroek

Doe mee met de Sterrenjacht in Langbroek (uitnodiging van hervormd Langbroek)
Op 16 december tussen 19.00 en 21.00 uur ben je van harte welkom om
samen met het gezin mee te doen met de Sterrenjacht met letterbingo en de
tieneractiviteiten met buitenopdrachten vanaf de Brink. Na afloop ontvang je een
lekkere attentie en een beker warme chocolademelk. Zie voor meer informatie de
flyer die al is uitgedeeld. Doe je mee? Neem gerust een (buur) vriendje of
vriendinnetje mee!

En heb je al een lekkere amandel kerstkrans of kerststaaf besteld? Via het
bestelformulier op www.hervormdlangbroek.nl of via Wilma van der Meij,
zendingscommissie@hervormdlangbroek.nl kun je deze bestellen (kerstkrans à €
9,50 en kerststaaf à € 7,50). Op 16 december kun je je bestelling ophalen tussen
19.00 – 20.00 uur in het Hervormd Centrum in Langbroek en wandel dan gelijk
mee met de kerstwandeling!
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Op vrijdag 23 december start om 12:00 uur de Kerstvakantie. Namens team, AC en MR
wensen wij u een fijne vakantie en gezellige feestdagen. Alvast een gezond en gelukkig
2023!

Het volgende Springernieuws ontvangt u op maandag 16 januari.
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