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Welkom
Na de herfstvakantie verwelkomen wij Finn Verweij en Marek Bujalowski, die beiden gaan
starten in de kleutergroepen. 24 Oktober start Fenne van den Hooven en op 7 november
verwelkomen we Bo Schippers. Wij wensen hen een fijne, leerzame tijd toe op onze school.

Lief en Leed
Juffrouw Esther is al enige tijd afwezig. Zij heeft last van een nekhernia. Aanvankelijk kwam
ze nog 1 tot 2 uur naar school, waarin zij ondersteunende activiteiten buiten de groep
verrichtte, maar de bedrijfarts heeft haar geadviseerd absolute rust te nemen om haar
herstel te bespoedigen. Na de herfstvakantie zal worden bekeken wanneer Esther haar
werkzaamheden weer zal kunnen verrichten. Esther wordt vervangen door Lisanne Verbeek.
Uiteraard wensen wij Esther een voorspoedig herstel.
De zwangerschap van juffrouw Elise verloopt niet geheel voorspoedig. Afgelopen week
is Elise opgenomen in Leiden, omdat de baby vocht vasthield. Inmiddels is Elise hiervoor
geopereerd. Helaas bestaat er een kans op vroeggeboorte, waardoor Elise rust moet nemen.
Naar verwachting zal Elise na de herfstvakantie niet starten. Elise wordt vervangen door
juffrouw Moniek (groep 1-2b) en Martijn van Son (groep 1-2a). Wij wensen juffrouw Elise en
haar man heel veel sterkte toe en hopen dat alles goed komt met hun baby.

voorporTAAL
Na de herfstvakantie gaan we op donderdag en vrijdag starten met het voorporTAAL. Dit is
een taalklas voor anderstalig kleuters waar extra aandacht wordt besteed aan
taalontwikkeling en woordenschat. Dit project wordt gesubsidieerd vanuit de gemeente.
Wellicht heeft u in de krant hierover al meer gelezen: op De Dromenvanger in Oud-Heusden
zijn ze hier na de zomervakantie al mee gestart. We mogen gebruik maken van het lokaal
van Mikz.
Het voorporTAAL is niet er niet alleen voor de kinderen, maar ook voor anderstalige ouders.
Samen met hun kind starten ze met taalontwikkeling in de taalklas van juffrouw Marit. Na
een half uur gaan de ouders naar de aula, waar ze les in de Nederlandse taal krijgen van
juffrouw Laury van het Koning Willem I-college. Het is namelijk belangrijk dat ook de ouders
de Nederlandse taal snel machtig worden en dat ze thuis met hun kinderen de aangeboden
woordenschat en leerstof nog eens kunnen herhalen.
Ouders van de betrokken leerlingen zijn inmiddels in hun eigen taal geïnformeerd. Juffrouw
Marit heeft haar voorbereidingen afgerond en is er klaar voor! Best spannend, maar we
hopen, zeker met het oog op onze anderstalige kleuters, dat ze snel Nederlands leren
spreken.

Aanvang school kleutergroepen (groep 1-2)
Het is de bedoeling dat ouders van kinderen in groep 1-2 na de herfstvakantie buiten
afscheid nemen van hun zoon of dochter. De kinderen lopen dan in de rij met de leerkracht
mee naar binnen. Dit om de zelfstandigheid te stimuleren en grote drukte op de gangen te
voorkomen. Uitzondering zijn natuurlijk nieuwe kinderen die na de herfstvakantie starten.

Herfstwandeling groepen 1-2
In de week na de herfstvakantie gaan de groepen 1/2 op herfstwandeling. Op de
digiduifkalender kunt u zien welke dag de groep van uw kind gaat. Als u op het berichtje
herfstwandeling klikt, verschijnt er informatie over het uitstapje en wat de kinderen dienen
mee te nemen.

Voorleeskampioen
Woensdag 11-oktober was de Voorleeswedstrijd voor de groepen 7 en 8
van De Duinsprong. De winnaar is Nick uit groep 8A. Nick las voor uit de
GVR van Roald Dhal. De jury bestond uit juffrouw Marieke, juffrouw
Marijke en juffrouw Judith. Ze hadden een heel lastige taak, want wat
werd er goed voorgelezen door alle klassenkampioenen! Alle kanjers die
hebben voorgelezen, super goed gedaan! En Nick, alvast succes met de
voorbereidingen voor de regionale Voorleeswedstrijd!

Wieltjesdag
Iedere eerste vrijdag van de maand is het wieltjesdag voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen
mogen dan naar school met alles wat wieltjes heeft: skateborden, rolschaatsen, steppen…
noem maar op. Tijdens de pauze mogen ze hiermee spelen.

Wist u dat…….
Nieuws van de werkgroep Ouderbetrokkenheid 3.0





de opkomst van de Kick-off en de verwachtingsgesprekken meer dan 80% was?
er heel veel tips en tops zijn gegeven na afloop van de Kick-off?
de werkgroep Ouderbetrokkenheid alle papieren heeft gelezen?
de tip de het meest voorkwam was: "Schrijf bij het activiteitenformulier de data die
bekend zijn, dan weten wij als ouders welke dag(en) er hulp nodig is voor excursie".
 de top die het meest voorkwam was: "Duidelijke/ heldere, korte en krachtige
informatie van de leerkracht(en)!"

En wist u dat……




Bij Klasbord niet alleen leuke activiteiten worden benoemd door de leerkrachten,
maar dat er ook informatie wordt gegeven over welke leerstof er wordt behandeld
in de klas?
er iedere week een bericht op Klasbord wordt geplaatst?
we u vanaf heden in iedere Nieuwsbrief op de hoogte brengen van het laatste
nieuws omtrent Ouderbetrokkenheid?

Oversteken groepen 5
Dit schooljaar zitten 2 groepen 5 in het gebouw van Athena. Ze hebben het daar prima naar
hun zin. Tijdens de pauzemomenten spelen ze op het grote schoolplein, zodat de binding
met de andere groep 5 blijft. De leerkrachten steken samen met de kinderen over: voor
school en met de pauzemomenten. Vanaf de herfstvakantie steken de kinderen om 14.30 u
zelfstandig over. Kinderen die met de fiets naar school komen, stallen hun fiets op het
schoolplein van De Duinsprong.

Samenstelling groepen 6
Dit schooljaar zijn de leerlingen van groep 6 gehusseld. Uit de verwachtingsgesprekken
kwam naar voren dat de ouders en kinderen positief gestemd zijn over de nieuwe
groepssamenstellingen. De dynamiek in de groepen is goed en er zijn al nieuwe
vriendschappen gesloten en tijdens de pauze zijn er momenten om samen te spelen.

Sport en bewegen
In de bijlage treft u een overzicht aan van de sport- en beweegactiviteiten in de maand
oktober en november. Veel sportplezier!
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