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Kerst
Donderdagavond 22 december kwamen alle kinderen
prachtig aangekleed en met lekkere gerechten naar
school. Het plein zag er, ondanks de regen, erg gezellig uit
met lampjes, kaarsjes en een grote kerstman.

In de klas genoot iedereen zichtbaar van de lekkere
hapjes van het kerstbuffet. Na het eten was het tijd voor
een speurtocht door de school met allerlei verschillende
opdrachten. Er werden puzzels opgelost, bomen geteld,
bomen en kinderen versierd en natuurlijk gezongen voor
de kerstman.
Een mooi begin van de kerstvakantie.

Voedselbank + kledingactie Oekraïne

Dank aan iedereen die een bijdrage heeft
geleverd aan de actie voor de Voedselbank
Kromme Rijn. De leerlingenraad heeft 8
kratten vol eten en nog een aantal tassen
en dozen naar de oude gymzaal aan de
Weidedreef gebracht. De vrijwilligers van
de voedselbank waren blij verrast met
zoveel eten. Ook aan de actie voor kleding
voor Oekraïne hebben veel mensen een
bijdrage geleverd.

Van een ouder kregen we een foto van een enorme berg kleding.

Leerlingen in actie

Veertien toppers van onze school hebben in de vakantie heel hard gelopen rond de
vijver aan de Mauritsdreef in Langbroek. Dit voor de actie ‘rennen voor het
vergeten kind’. Iedereen deed spontaan mee en ging donateurs werven. Samen
hebben ze heel veel geld opgehaald voor de kerstactie van 3FM Serious Request.”
,,Alle kinderen verdienen liefde en aandacht. Stichting Het vergeten Kind haalt
kinderen die dat hard nodig hebben uit hun negatieve leefklimaat, waardoor ze in
een fijne omgeving even gewoon kind kunnen zijn. Tijdens activiteiten overladen
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begeleiders de kinderen met positieve aandacht, waardoor ze zich veilig voelen,
zichzelf durven te zijn en zich kunnen ontplooien.

De meeste kinderen liepen wel twaalf rondjes. Aan het eind mochten ze een mooie
cheque van 802 euro omhoog houden. Isa, Suze, Lara, Mirthe, Lea, Daphne, Twan,
Finn, Niek, Julia, Tibbe, Iris, Sophie en Mette zijn toppers. Dankzij hen kunnen 95
kinderen een dagje uit. Na het rennen liep de teller op de actiepagina nog even
door. Samen haalden zij maar liefst 945 euro op. Goed gedaan!

Nieuwe leerling
Na de kerstvakantie is Mano bij ons in groep 2 gekomen. Hij vindt het leuk in de
klas en heeft al met verschillende klasgenootjes gespeeld en gewerkt. Het
touwzwaaien bij de gym vindt hij erg leuk om te doen. Mano, we wensen je heel
veel plezier bij ons op school!

Vreedzame School
We zijn gestart 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.

Kunst Centraal groep 5/6: De wilg in beeld
24 januari krijgt groep 5/6 een workshop van Kunst Centraal. In veel Utrechtse
polders staan wilgen. De kinderen ontdekken waar de wilg goed voor is, waar die
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vandaan komt en wat er allemaal mee gemaakt kon en kán worden, door
kunstenaars, ambachtslieden en door hen!

Nationaal Voorleesontbijt

Woensdag 25 januari is weer het traditionele Nationaal Voorleesontbijt voor de
groepen 1 t/m 4. En ook dit jaar komt er weer iemand met veel plezier voorlezen.
Dat blijft zoals altijd nog even een verrassing. Tijdens het voorlezen wordt er even
gepauzeerd en krijgen de kinderen een croissantje en wat te drinken.
Ook de bovenbouw wordt getrakteerd op een croissantje en drinken. Zij luisteren
naar de klassenwinnaars die nog een keer mogen voorlezen voor de groep. Laat uw
kind thuis vooraf gewoon ontbijten. Hoewel de naam anders doet vermoeden, krijgt
uw kind geen volwaardig ontbijt tijdens het voorlezen.

Ieder kind wordt blij van voorlezen. Het belang van dagelijks voorlezen aan
kinderen is inmiddels bij iedereen wel bekend. Naast het bevorderen van
leesplezier, helpt het bij de ontwikkeling van taalgevoel en uitbreiding van de
woordenschat. Door veel voor te lezen wek je interesse in geschreven taal en
bereid je je kind voor op het toekomstige leren lezen.

Het voorleesboek van dit jaar is:
Maximiliaan Modderman geeft een feestje:
Maximiliaan Modderman is alleen thuis en organiseert een feest voor zijn speelgoedbeesten.
Met taart! Het wordt een wild feest. En een vies feest. Wat zullen mama en papa zeggen als ze
thuiskomen?

Een uitbundig en herkenbaar verhaal voor alle kinderen die er wel eens een puinhoop van
maken.

Boekenmarkt wordt boekenruilkastje
Helaas is er ook dit keer te weinig animo om de boekenmarkt door te laten gaan.
We hebben een alternatief bedacht. In de hal willen we binnenkort een
boekenkastje gaan plaatsen waar iedereen een boek in en een boek uit kan halen,
een boekenruilkastje. Meer informatie hierover volgt.
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Medezeggenschapsraad (herinnering)
Wanneer u mee wilt denken over het beleid van onze school, kunt u lid worden van
de medezeggenschapsraad. In de MR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd
en zij zijn de gesprekspartner van de directie. Op Social Schools vindt u hierover
meer informatie in het bericht van 11 januari 2023.
Wanneer u lid wilt worden van de MR kunt u zich aanmelden bij Juf Jacqueline
(j.nijman@obspietdespringer.nl).

CITO toetsen

Deze week starten we in de groepen 3 t/m 8 met de halfjaarlijkse CITO-toetsen.

Bij groep 3 t/m 8: CITO DMT (losse woorden lezen), AVI (verhaaltje lezen), CITO
rekenen, CITO spelling en CITO woordenschat.
Bij groep 4 t/m 8: CITO begrijpend lezen.

Na afname worden de toetsen geanalyseerd. Dit doen we per kind, per groep en als
school. De resultaten van uw kind vindt u binnenkort in het portfolio van uw kind.
Mocht uw kind niet naar verwachting hebben gepresteerd dan hoort u dat van ons.
De gegevens per groep/ school worden in februari geanalyseerd en besproken met
de MR.

Op basis van de CITO-uitkomsten stellen de leerkrachten nieuwe groepsplannen (en
eventueel individuele handelingsplannen) op.  Hierin worden per groep/ kind
nieuwe doelen geformuleerd voor de periode februari-juli 2023.

Het zou fijn zijn als de kinderen uitgerust aan de toetsen kunnen beginnen. Dit
zorgt voor een zo eerlijk mogelijk resultaat.

De gesprekken voor groep 1 t/m 7 staan gepland in de week van 6 -10 februari. De
gesprekken voor groep 8 zijn een week later op maandag 13 en woensdag 15
februari.

Studiedag
Vrijdag 27 januari heeft het team een studiedag. De kinderen zijn de hele dag vrij.

Het volgende Springernieuws ontvangt u op maandag 30 januari.
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