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Welkom
Wij verwelkomen Semih Eznadane, die 4 oktober start in de kleutergroep. De Duinsprong
wenst hem een fijne en leerzame tijd toe op onze school.

Opbrengsten Fancy Fair
Vrijdag 15 september hebben we genoten van de jaarlijkse Fancy Fair.
Gelukkig werkten de weergoden mee, en was het op vrijdagavond droog zodat er
voornamelijk buiten op de schoolpleinen van de Fancy Fair gezelligheid genoten kon worden
door de (oud) leerlingen, ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, buurtbewoners, en
leerkrachten. Dit onder het genot van diverse lekkernijen, deels door de leerlingen zelf
gebakken, en met o.a. een panna toernooi, muziek, optredens, leuke spellen, rommelmarkt
en een schminkhoek.
Sinds 1998 worden er door stichting Spannend Speelplein diverse activiteiten georganiseerd
om geld in te zamelen om mooie en veilige speeltoestellen voor de school te kunnen
aanschaffen en te onderhouden. In de zomervakantie en in de afgelopen weken is er zeer

hard gewerkt om nieuwe toestellen te plaatsen, en tijdens de Fancy Fair werd het laatste
toestel onder grote belangstelling onthuld door Piet Vromans, oud- directeur van de school
en voorzitter van de stichting.
Een prachtige klimtoren kwam onder het grote blauwe doek vandaan, waarop de kinderen al
direct druk aan het spelen waren!
Tevens was er een extra verrassing deze avond, in de vorm van een fantastische bijdrage van
€10.000,- aan het Spannend Speelplein door Rabobank De Langstraat. Uiteraard zijn wij
de Rabobank zeer
erkentelijk voor
deze gulle gift.
In zijn dankwoord
bedankte Piet
verder de vele
enthousiaste
bestuursleden uit
het team, ouders,
buurtbewoners en
andere
betrokkenen voor
hun inzet. De
afgelopen 20 jaar
zijn vele
vrijwilligerskinderen
en ouders in touw
geweest voor het
Spannend Speelplein. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat er een bedrag van € 140.000,00
bij elkaar is gekomen, waardoor de missie “Geef kinderen de ruimte en je hebt er geen kind
aan” meer dan geslaagd is.

Binnenkort wordt bekend gemaakt wat het exacte opgehaalde bedrag is en
hoeveel de donatie voor Sint Maarten is.

Het Fancy Fair team 2017 van de Duinsprong kijkt terug op een zeer gezellige avond, en
bedankt alle vrijwilligers voor hun enthousiasme & tijd, en alle ouders, opa’s en oma’s,
kinderen en buurtbewoners voor hun komst.

MR
Anton van de Wiel en Kadiatou Bah treden na de zittingsperiode van 3 jaar af en zijn niet
meer herkiesbaar. Saskia Lambrechts is enkele maanden geleden al afgetreden. Er waren
dus 3 vacatures ontstaan. Op de oproep voor nieuwe MR-leden hebben 4 ouders

gereageerd, waarna 1 ouder zich alsnog terugtrok. Hierdoor hoefden er geen verkiezingen
uitgeschreven te worden..
De nieuwe leden voor de oudergeleding van de MR zijn:
Anthima Kivits, Wouter Struik, en Jamie Thomassen
De MR bestaat nu uit:
Oudergeleding
Personeelsgeleding
Sidney Franken (voorzitter
Marieke Berenschot
Rob van de Wiel
Esther Kuijsters (secretaris)
Anthima Kivits
Sanne Ran
Wouter Struik
Dorothé Vermeulen
Jamie Thomassen
Wij wensen de nieuwe MR-leden veel succes toe in de MR van De Duinsprong!

Cultoer
Al jarenlang is er aan het begin van het schooljaar een CULTOER. Bij deze CULTOER laten
lokale kunstenaars zien wat ze doen en waar ze goed in zijn. Ook dit jaar trokken twee
karavaans met kunstenaars uit Heusden langs de scholen en de pleinen in Heusden.
Donderdag 28 september kwam de karavaan langs op de Duinsprong. Dit jaar stonden alle
activiteiten in het teken van Griezelen! De leerlingen en hun leerkrachten hebben actief
deelgenomen aan de verschillende activiteiten. Een mooie start van het culturele jaar!

Kinderpostzegelactie
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie.
Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan
langs de deuren om postzegels en andere producten te verkopen. En dat al generaties lang.
De Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de wereld. Ook onze
leerlingen van groep 7 en 8 gaan op pad voor het goede doel. Op woensdag 27 september
om 12.00 uur is de Kinderpostzegelactie van start gegaan. Tussen 8 en 24 november worden
de bestellingen door PostNL thuisbezorgd.

Kinderboekenweek
Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal
in de Kinderboekenweek 2017, die loopt van
woensdag 4 oktober tot en met zondag 15 oktober
2017. In het kader van de Kinderboekenweek
organiseert Harmonie Drunen op 8 oktober een
Griezelconcert, speciaal voor kinderen: ‘De vloek van
Dissonandus’.
Het verhaal, geschreven door Suzanne Brok, wordt
door leraren van de basisscholen uit Drunen
voorgelezen. Ook meneer Koen (groep 6) en juffrouw
Chantal (groep 3) lezen voor.
Het verhaal gaat over een land dat ‘Musicale’ heet.
Een land waar men leeft in harmonie en waar

melodie en ritme samen komen door de ‘Musicallettes’ die er leven. Onder de grotten van
het land leeft ‘Dissonandus’. Dissonandus is een vreemd, eng en akelig mannetje.
Dissonandus heeft een vloek over het orkest uitgesproken …………….
Wil je weten hoe dit muzikaal verhaal verder gaat? Kom dan naar één van
Wil je weten hoe dit muzikaal verhaal verder gaat? Kom dan naar één van de twee
concerten. Het concert is voor kinderen gratis, ouders betalen € 5,-.

Datum:
Tijdstip
Locatie:

8 okt.2017
11:00 uur en 13.00 u
d'Oultremontcollege

Verkeer
U herkent het vast: dagelijks verkeersopstoppingen en parkeerproblemen rond de school bij
aanvang en einde van de school. Het af- en aanrijden in beide richtingen veroorzaakt voor
onze leerlingen een zeer gevaarlijke situatie. Zij moeten tussen de vele geparkeerde auto’s
moeizaam te voet of op de fiets hun weg zoeken, waarbij hun veiligheid dikwijls in het
gedrang komt. De geparkeerde auto’s belemmeren tevens een goed uitzicht. Daarom
organiseert De Duinsprong in het kader van het verkeersveiligheid op woensdag 11 oktober
een autoloze schooldag. Wij verzoeken u die dag uw kind(eren) zoveel mogelijk te voet of
met de fiets naar school te laten komen.

Oudervereniging
In tegenstelling tot hetgene dat in de vorige nieuwsbrief stond vermeld: 10 oktober (en niet
11 oktober) staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging gepland.
Ik wil deze bijeenkomst graag onder uw aandacht brengen. U heeft hier inmiddels de
uitnodiging en de agenda ontvangen via Digiduif.

Sparen bij de Jumbo
Vanaf woensdag 4 oktober 2017 kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke
besteding van € 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan
een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de
punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen
aanschaffen. Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school
opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct
aan onze school toekennen. Daarnaast kunnen de punten vanaf dit jaar ook gescand worden
met de ‘JumboSparen voor je School’ app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als
Android telefoons en is te downloaden in de App Store en Google Play Store. Met
de ‘Jumbo Sparen voor je School’ app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel
gescand en geactiveerd worden.
Maar u kunt uw gespaarde punten ook gewoon inleveren bij ons op school. In de aula staat

een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter kunnen laten. We willen u bij voorbaat
danken voor het meesparen voor onze school!

Groepen 3 vragen om oude Loco dozen
Wij willen graag een oproep doen voor doosjes van Miniloco. In de groepen 3 willen we dit
gaan inzetten tijdens het zelfstandig werken met taal. We hebben echter doosjes te weinig.
Zijn er misschien ouders die Mini-loco dozen thuis hebben liggen waarvan de kinderen ze
niet meer gebruiken? We zouden hier heel erg mee geholpen zijn. U kunt ze afgeven aan de
leerkrachten van de groepen 3. Bij voorbaat hartelijk bedankt!

Activiteitenoverzicht bewegingsonderwijs

SPORT na school, nieuwe stijl
Het Scala Sport en Beweegteam presenteert met trots: SPORT na school nieuwe stijl! Deze
leuke en sportieve activiteiten worden speciaal georganiseerd voor de kinderen uit de
groepen 6, 7 en 8 van alle Scala scholen. Onze sportstudenten voeren de SPORT na
schoolactiviteiten uit o.l.v. een Scala sport & beweegcoach/ vakleerkracht
bewegingsonderwijs.
SPORT na school wordt op verschillende locaties georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld op ’t Run
in Drunen of bij VV Haarsteeg, waar we veel uitdagende mogelijkheden hebben. In het
activiteitenoverzicht, op het sportbord op je school en via het korte filmpje in de klas kun je
zien en horen waar het is, wat we gaan doen en op welke woensdag na schooltijd de
activiteit gehouden wordt. Aanmelden voor SPORT na school kan via de link (zie
activiteitenoverzicht nieuwsbrief / digiDuif / neem een flyer mee van het sportbord)
Deelnemers die drie keer of vaker hebben meegedaan aan SPORT na school krijgen een
‘GOLDcard’. Hiermee zijn ze verzekerd van een deelnemersplaats tijdens de allerlaatste
SPORT na schoolactiviteit van dit schooljaar. Een hele bijzondere, want daar gaan we o.a.
lasergamen en bubbelbal spelen.
Zin in lekker buiten, samen sportief spelen? Schrijf je in voor SPORT na school en kom
gezellig meedoen. We zien je graag!
Link filmpje eerste activiteit: https://youtu.be/ujiRFbdMxhc
Link aanmelden 4 oktober: https://goo.gl/forms/QoyQX6ZSp7OxBdSw2

Link aanmelden 25 oktober: https://goo.gl/forms/2uTTtM4QaDjih7vo2

Activiteitenoverzicht oktober

Activiteitnoverzicht oktober
Sport & Beweegactiviteit

Datum/plaats

Doelgroep

info / inschrijven7

Meer informatie zie:
http://www.inion.nl/

Zondag 1 oktober
10.00 - 13.00 uur

Alle leeftijden

Inschrijfgeld
€ 3,00 per persoon

Wallenloop Heusden

Voorinschrijving via:
Secretariaat@inion.nl

Dit jaar nieuw
Sport na school
Meer informatie zie:

Bij ’t Run in Drunen

Sport na school bij ‘t Run
woensdag 4 oktober

Groepen 6,7,8

Poster en flyers sportbord!

Alle Scalascholen

Inschrijven via:
https://goo.gl/forms/jNwK1L93
7YKv3Ugu1

13.00 – ± 14.00 uur

Griezelige activiteiten
met
Loon

Paul van
Vrijdag 6 oktober

4 t/m 9 jaar

De club vraagt een kleine
bijdrage van €5,00.

van 18.15u tot 20.15u.

Jong Nederland

Aanmelden kan via de link op
de facebookpagina:
www.facebook.com/JNDrunen

Torenstraat 85
Drunen.

Vanaf 10 jaar en ouder
van 19.00u tot 21.15u.

meer info/inschrijven

Woensdag 11
oktober

zie folder sportbord
Groepen 3 t/m 8

14.30 uur

of via
http://www.stichtingdeschroef.
nl/nieuws/activiteitenkalender/
59-hockeykampioenschappenvoorbasisschoolleerlingen?date=20
17-10-11-14-30

hockeyclub MHCD
Drunen

Sport na school
Bij VV Haarsteeg
Meer informatie zie:

woensdag 25 oktober

Sport na school bij VV Haarsteeg
13.00 – ± 14.00 uur

Groepen 6,7,8

Poster en flyers sportbord!

Alle Scalascholen

Inschrijven via:
https://goo.gl/forms/2uTTtM4
QaDjih7vo2

Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

