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Portfoliogesprekken

Deze week vinden de portfoliogesprekken plaats. Hiervoor heeft u via Social
Schools een afspraak kunnen maken met de leerkracht van uw kind. De kinderen
van groep 3 t/m 8 zijn hier, vanaf dit schooljaar, bij aanwezig. Voor de kinderen van
groep 3/4 betreft dat de eerste vijf minuten van het gesprek, voor de leerlingen van
groep 5 t/m 8 het gehele gesprek. De kinderen hebben een presentatie voorbereid;
ze willen dolgraag laten zien waar zij het meest trots op zijn.

Schoolfruit

Wij ontvangen deze week voor de laatste keer schoolfruit. Daarna zetten wij de
fruitdagen voort. Op dinsdag, woensdag en donderdag eten we fruit/ groente
tijdens de ochtendpauze.

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Daarom
willen wij gezond eten en drinken makkelijk maken op school. Uw hulp is daarbij
onmisbaar! Dit betekent onder andere dat wij vragen:

● een gezonde pauzehap mee te geven, zoals bijvoorbeeld:
○ Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, aardbeien en

mandarijn.

○ Gedroogd fruit, zoals een doosje rozijnen of een paar abrikozen of
dadels.

○ Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en
radijsjes.

○ Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd of een volkoren
mueslibol.

Koek, snoep of chips staan we niet toe.

Graag de groente en het fruit zo bereiden dat het kind dit gemakkelijk en binnen
een kwartier kan opeten. Bij de kleuters bijvoorbeeld een appel in stukjes
meegeven/de mandarijn vooraf pellen.

Springernieuws



Traktaties hoeven niet altijd gezond te zijn, maar wilt u hierbij letten op de grootte
van de porties? Maak deze niet te groot.

Het beleid geldt natuurlijk niet alleen voor uw kind, maar ook voor de leerkrachten.

Nationaal Voorleesontbijt
Nancy Rietveld van Natuurlijk Heel Leuk uit Wijk bij Duurstede kwam afgelopen
woensdag als verrassing de kinderen van de onderbouw voorlezen uit het
prentenboek: Maximilaan Modderman geeft een feestje van schrijfster Joukje
Akveld. Ze deed dat heel leuk en boeiend; de kinderen hebben heerlijk zitten
luisteren en kregen ondertussen een croissantje en wat te drinken.
De kinderen van de bovenbouw hebben ook een croissantje en drinken gehad. Zij
hebben geluisterd naar de klassen winnaars van de voorleeswedstrijd van de
kinderboekenweek.

Regionale ronde voorleeswedstrijd
Lotte uit groep 7 mag aanstaande woensdag 8 februari onze
school vertegenwoordigen tijdens de regionale ronde van de
voorleeswedstrijd. Deze wedstrijd wordt in het stadskantoor
gehouden. Ze is al druk aan het oefenen met voorlezen en we
wensen haar natuurlijk heel veel succes.

Project
Na de voorjaarsvakantie gaat ons schoolbrede thema van start. Dit jaar is ons
thema´Circus!´Maandag 6 maart is de start van ons project, alle kinderen mogen
deze dag verkleed naar school. De afsluiting van ons project is 23 maart

2



aanstaande. Op deze dag hebben wij een echte circusdag onder leiding van ´circus
Tadaa!´. Wij kijken enorm uit naar deze dag en het wordt gegarandeerd een feest!
We sluiten deze dag af met een echte circusvoorstelling, vanaf 13:30 uur bent u
van harte welkom om te komen kijken, meer informatie volgt.

Voor de circusdag zijn wij opzoek naar 20 ouders/verzorgers die ons willen helpen.
Tijdens deze dag begeleidt u de circusspellen en helpt u de kinderen met het
voorbereiden van de voorstelling. Dit is natuurlijk hartstikke leuk en gezellig!
Woensdagavond 22 maart is er een (verplichte) informatieavond voor alle
begeleiders, we krijgen dan uitleg over de circusdag en spellen. Dit belooft een
leuke avond te worden! Meer informatie over ´Circus Tadaa!´ kunt u vinden op
www.tadaa.nl.

Lijkt het u leuk om te helpen en kunt u aanwezig zijn bij zowel de informatieavond
als de circusdag? Fijn! Graag opgeven voor 23 februari bij Juf Jacqueline. Dit mag
per mail: j.nijman@obspietdespringer.nl. Wij hopen op veel aanmeldingen!

Op naar een leuk en leerzaam project!

Bezoek Huis Doorn groep 1/2
Donderdag 26 januari hebben de kinderen van groep 1/2 een bezoekje gebracht
aan huis Doorn. De kinderen keken hun ogen uit. Wat een mooie spullen hadden ze
vroeger! De kroonluchters, het servies, de gigantische schilderijen en nog veel
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meer. In iedere kamer vertelde de gids een verhaal over de mensen die er vroeger
leefden. We hebben een slaapkamer, eetkamer, rustkamer, bibliotheek en keuken
gezien. Na het bekijken van de keuken, hebben we weer onze jas aangetrokken.
Moe en een ervaring rijker zijn we teruggereden naar school. Dank aan alle ouders
die ons deze dag hebben geholpen!

Tussen de schuifdeuren groep 7/8
Afgelopen week heeft groep 7/8 een optreden voor ouders en andere genodigden
verzorgd met als thema Geluk. De kinderen hebben zelf het programma ingevuld
en hebben laten zien waar ze in de klas mee bezig zijn en wat ze geleerd hebben.
Het publiek heeft kunnen genieten van liedjes, toneelstukjes o.a. over de
vreedzame school, prachtige zelfgeschreven gedichten en een Kahoot Quiz. Een van
de toneelstukken is zelfs in het Engels gespeeld. Ook hebben ze laten zien, dat
bankovervallers een bank kunnen beroven, wanneer ze goed opletten bij de
natuurlessen van meester Thom. Stan heeft de optredens met veel enthousiasme
en humor aan elkaar gepraat. Goed gedaan, groep 7/8!

Rots en Watertraining

Rots & Water trainingen na schooltijd

Rots & Water basistraining groep 4 t/m 6
Voor wie : Voor kinderen uit groep 4 t/m 6 van het basisonderwijs
Wanneer : Van 13 maart t/m 5 juni (10 lessen) op maandag van 15.30 tot 16.30 uur
Waar               : Gymzaal Sportpark Mariënhoeve in Wijk bij Duurstede
Kosten            : € 25,- per deelnemer woonachtig in de gemeente Wijk bij Duurstede
Inschrijven : inschrijven kan tot uiterlijk 5 maart 2023

Rots & Water verdiepingstraining groep 4 t/m 6 (alleen voor kinderen die de basistraining hebben
gevolgd)
Voor wie : Voor kinderen uit groep 4 t/m 6 van het basisonderwijs
Wanneer : Van 13 maart t/m 5 juni (10 lessen) op maandag van 16.30 tot 17.30 uur
Waar               : Gymzaal Sportpark Mariënhoeve in Wijk bij Duurstede
Kosten            : € 25,- per deelnemer woonachtig in de gemeente Wijk bij Duurstede
Inschrijven : inschrijven kan tot uiterlijk 5 maart 2023

Rots & Water basistraining groep 7 & 8
Voor wie : Voor kinderen uit groep 7 & 8 van het basisonderwijs
Wanneer : Van 14 maart t/m 20 juni (12 lessen) op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur
Waar               : Gymzaal Sportpark Mariënhoeve in Wijk bij Duurstede
Kosten            : € 25,- per deelnemer woonachtig in de gemeente Wijk bij Duurstede
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Inschrijven : inschrijven kan tot uiterlijk 5 maart 2023

Rots & Water verdiepingstraining groep 7 & 8 (alleen voor kinderen die de basistraining hebben
gevolgd)
Voor wie : Voor kinderen uit groep 7 & 8 van het basisonderwijs
Wanneer : Van 14 maart t/m 20 juni (12 lessen) op dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
Waar               : Gymzaal Sportpark Mariënhoeve in Wijk bij Duurstede
Kosten            : € 25,- per deelnemer woonachtig in de gemeente Wijk bij Duurstede
Inschrijven : inschrijven kan tot uiterlijk 5 maart 2023

Inschrijven of meer weten over Rots & Water?
https://www.stichtingwijksport.nl/project/weerbaarheidstraining/
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Het volgende Springernieuws ontvangt u op maandag 20 februari.
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