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In deze nieuwsbrief leest u over:









Nieuwe leerlingen die wij verwelkomen
Stakingsactie Primair Onderwijs 5-10-2017
Teachers4Teachers
Ziekmeldingen en verlofaanvragen
Ouderbetrokkenheid
Verkeersveiligheid: parkeerverbod en verkeerscontroles
Algemene ledenvergadering Oudervereniging
Activiteiten Sport en Bewegen

Welkom
Wij verwelkomen Nouh Chellal, Ideleij Moekiran, Murat Kacmaz, Hadi Zehouri, Sham Zehouri
en Lennon Janssen. Ik wens hen een fijne en leerzame tijd toe op De Duinsprong.

Staking Primair Onderwijs
5 Oktober is er een staking primair Onderwijs aangekondigd. Leerkrachten in het
basisonderwijs eisen extra geld van de politieke partijen die in Den Haag praten over een
nieuw kabinet. Afgelopen juni legden leerkrachten al één uur het werk neer; ditmaal gaan ze
een hele dag staken. Ze willen extra geld om het verschil in beloning tussen leraren in het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kleiner te maken. Ook willen ze dat er meer
leraren aangenomen worden, zodat de werkdruk omlaag gaat. Als school nemen we deze
week een standpunt over deze stakingsactie in. U wordt hier begin komende week (week 38)
nader over geïnformeerd.

Teachers4Teachers
Van 26 september t/m 8 oktober ga ik samen met een mededirecteur van Scala naar Kenia,
in het kader van Teachers4Teachers. Teachers4Teachers (T4T) is een organisatie van
vrijwilligers met als doel de onderwijsontwikkeling in Kenia te bevorderen. T4T werkt samen

met ongeveer 320 scholen in Kenia in de kustprovincie ten zuiden van Mombasa.
Nederlandse directeuren verzorgen workshops voor een aantal Keniaanse headteachers met
als doel het vergroten van de betrokkenheid van de kinderen middels interactieve instructie.
De coaching van de headteachers is met name gericht op het voeren van goede
feedbackgesprekken met hun leerkrachten. Vervolgens worden 3 scholen bezocht. Samen
met de headteacher worden klassenbezoeken afgelegd, gevolgd door feedbackgesprekken.
Voor mij een unieke ervaring in het kader van ‘education is future’. Voor meer informatie:
kijk op www.teachers4teachers.nl.

Ziekmeldingen en verlofaanvragen
Ik verzoek u vriendelijk ziekmeldingen van uw kind digitaal te melden via Digiduif. De
leerkracht van uw kind ontvangt dan direct een melding. Ook dokter- en tandartsbezoeken
kunnen digitaal gemeld worden. Ik doe hierbij wel een dringend beroep op u om dokters- en
tandartsbezoeken bij voorkeur buiten schooltijden te plannen. Voor bijzonder verlof, zoals
het bijwonen van een huwelijk of begrafenis, verhuizing of gezinsuitbreiding en andere
verloven, dienen middels een verlofbrief aangevraagd te worden. Bijzonder verlof is altijd ter
goedkeuring van de directeur.

Ouderbetrokkenheid: bewegwijzering
De Duinsprong hecht veel waarde aan ouderbetrokkenheid. Ouders willen graag betrokken
zijn bij de ontwikkeling van hun kind(eren), maar weten niet altijd hoe zij dat het beste doen.
Net zoals ook elke leraar betrokken is, maar niet altijd weet hoe hij/zij ouders het best
betrekt bij het onderwijsleerproces van hun kind(eren). Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat verder
dan elkaar over en weer informeren. Het wil school en ouders écht samen laten werken op
basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn. Ouderbetrokkenheid wordt pas
effectief als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor
de schoolontwikkeling van hun kinderen.
Op De Duinsprong zijn het afgelopen
schooljaar 3 werkgroepen, bestaande
uit ouders en leerkrachten, erg actief
bezig geweest om de criteria van
Ouderbetrokkenheid 3.0 uit te
werken. Eén van de criteria is ‘het
welkom voelen in school’. Dinsdag 12
september heeft de werkgroep de
bewegwijzering geplaatst, zodat
nieuwe ouders snel hun weg vinden
binnen de school. Veronique de Kort
heeft daar extra inspanningen voor
gedaan en Marcel Vermeulen heeft de
borden gratis gemaakt. Bij deze wil ik
mijn hartelijke dank uitspreken aan de werkgroep en in het bijzonder aan Veronique en
Marcel. Wat een mooie en professionele uitstraling, wat een duidelijkheid!

Verkeersveiligheid: parkeerverbod en verkeerscontroles
Aan het begin van het schooljaar wil ik u er nogmaals op wijzen dat er een stopverbod,
aangegeven door een gele belijning, in de direct aanliggende omgeving van school van
kracht is. U mag daar niet parkeren, maar ook niet snel even stoppen om uw kind te laten
uitstappen. Graag uw aandacht hiervoor. Zoals ik u al gemaild heb, houden de leden van
VVN-Heusden (Veilig Verkeer Nederland) de komende periode controles rondom de scholen.
Die controles houden in: het parkeergedrag (niet bij de gele streep stoppen) + het dragen
van de autogordels + gebruik kinderzitje (zitverhoger) + het laten uitstappen aan de
trottoirzijde. Deze controles staan voor De Duinsprong gepland in week, 37, 38 en 39 (11
september t/m 29 september) voor 8.30 u en na 14.30 u. Na deze (waarschuwende)
controles zal de politie waar nodig repressief optreden, oftewel verbaliseren.

Oudervereniging
11 Oktober staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging gepland.
Ik wil deze bijeenkomst graag onder uw aandacht brengen. In week 40 ontvangt u hiervoor
de uitnodiging en agenda.

Sport en bewegen
In de bijlage treft u een overzicht aan van de activiteiten in de Nationale Sportweek (9 t/m
17 september). Eveneens toegevoegd een overzicht van de sport- en beweegactiviteiten in
de maand september en oktober. Veel sportplezier!
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

