Nieuwsbrief
28-08-2017
Kalenderactiviteiten september
5 september
5 september
7 september
7 september
5 september
5 september
16 september
19-20-21 september
22 september
28 september

19.00 u Kick-off groep 5
20.30 u Kick-off groep 7
19.00 u Kick-off groep 3
20.15 u Kick-off groep 4
19.00 u Kick-off groep 1-2 en groep 8
20.30 u Kick-off groep 6
Fancy Fair 17.00-21.00 u
Verwachtingsgesprekken
Studiedag, alle kinderen vrij van school
MR-vergadering

Welkom
We zijn weer begonnen! Een nieuwe juf, een nieuwe klas…. Best spannend! Ik hoop dat u
heeft genoten van een fijne vakantie en weer lekker bent bijgekomen. Wij hebben er in ieder
geval weer veel zin in. Vorige week hebben alle leerkrachten de eerste voorbereidingen al
getroffen, zodat ze de kinderen vandaag in hun nieuwe groep konden verwelkomen.
Alle nieuwe leerlingen en ouders heet ik van harte welkom op De Duinsprong. Hopelijk
voelen jullie je snel thuis op onze school. Ik wens u en de kinderen een fijn en leerzaam
schooljaar toe!
Ook voor mij een nieuwe start op De Duinsprong, een uitdaging waar ik veel zin in heb! Ik
hoop u snel te mogen ontmoeten. Daarom wil ik u graag in de gelegenheid stellen
persoonlijk met mij kennis te maken op
•
•

woensdag 30 augustus, tussen 8.30 en 9.15 u of
vrijdag 1 september, tussen 8.30 en 9.15 u

Schoolplein
Al vele jaren zet de Stichting Spannend Speelplein zich in voor goede speelvoorzieningen op
onze speelplaatsen. Mede dankzij de inzet van kinderen, ouders, leerkrachten en andere
betrokkenen hebben wij met z’n allen voldoende geld bij elkaar gekregen om de laatste fase
van de speeltoestellen te realiseren. Het was de bedoeling om dat helemaal afgerond te
hebben tijdens de zomervakantie, maar helaas is dat door omstandigheden niet gelukt. Wat
is er aan de hand? Het bedrijf dat de toestellen zou plaatsen is op 14 juli totaal onverwacht
failliet gegaan. De leverancier van de toestellen, KOMPAN, werd hierdoor geconfronteerd
met een groot probleem omdat de toestellen al bij de installateur stonden. Aangezien de
zaak in handen van een curator is, moeten de toestellen eerst weer vrij gegeven worden.
Een tweede probleem was dat er in opdracht van het failliete bedrijf ook te veel tegels

verwijderd waren, waardoor er meer kunstgras gelegd moet worden, met het gevolg dat we
voor hogere kosten staan.
Na herhaaldelijk aandringen van Stichting Spannend Speelplein, heeft inmiddels KOMPAN
toegezegd dat alles vóór 15 september afgerond is. Heel jammer dat het niet gelukt is voor
de start van het schooljaar, maar er wordt hard aan gewerkt om het snel in orde te maken,
zodat de kinderen weer een veilig, uitdagend speelplein hebben. Nog even geduld dus!
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

