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Vervangingen
Elise v.d. Heijden wordt gedurende haar ziekte- en zwangerschapsverlof vervangen door:
Groep 1-2a: Martijn v. Son, donderdag en vrijdag
Groep 1-2b: Moniek v. Balkom, maandag, dinsdag en woensdag
Laura Leeuwenburgh wordt gedurende haar zwangerschapsverlof vervangen door:
Groep 8a: Lieke Buijs, donderdag en vrijdag (om de week)
Groep 8b: Sarah Langerak, maandag, dinsdag en donderdag (om de week)
Esther Kuijsters (groep 3b) wordt vervangen door Lisanne Verbeek, woensdag, donderdag en
vrijdag.

Stagesprong
De Duinsprong is een opleidingsschool voor o.a. PABO-studenten. Wij hebben 1e jaars
studenten, maar ook 4e jaars studenten die gaan afstuderen op De Duinsprong. Studenten
maken een digitaal krantje, de Stagesprong. Onderstaand de link naar de eerste
Stagesprong, waarin de studenten zich voorstellen. De link is:
https://jil.st/stagesprong1duinsprong?

Speelgoedbeurs Speel-o-theek
De Speel-o-theek Drunen houdt op zaterdag 4 november weer haar jaarlijkse
speelgoedbeurs van 13:00 tot 15:00 uur in de Olof Palme. De entree is €2,00 voor
volwassenen, kinderen mogen gratis naar binnen.
U kunt hier niet alleen mooi speelgoed kopen voor een leuke prijs, maar ook zelf speelgoed
verkopen. Dus heeft u nog mooi en heel speelgoed of artikelen voor de baby-uitzet die u wilt
verkopen? Dan bent u van harte welkom dit in te leveren op 4 november tussen 10:00 en
12:00 uur. Van de opbrengst is 25% voor de Speel-o-theek. I.v.m. de hygiëne kunnen ze geen
knuffels innemen.
Heeft u veel speelgoed dat u wilt verkopen? Enkele weken voor de beurs kunt u in de speelo-theek speciale intekenlijsten ophalen. Hiermee kunt u alvast uw speelgoed nummeren en
prijzen. Door gebruik te maken van een intekenlijst kunt u uw spullen sneller inleveren op
zaterdag 4 november. Afrekenen van verkocht
speelgoed en ophalen niet verkocht speelgoed is
tussen 15:30 en 16:00 uur.
Kijk voor onze openingstijden en meer informatie
over de speelgoedbeurs op onze website:
www.speelotheek-drunen.nl. U bent natuurlijk ook
welkom in de speel-o-theek, Rooseveltstraat 32 (in de
Bibliotheek).
Meld je aan als follower/vriend van
Speel-o-theek Drunen op Facebook en
ben altijd op de hoogte van alle nieuws!

Ouderbetrokkenheid 3.0
Nieuws van de werkgroep

Wist u dat……







we op zoek zijn naar nieuwe ouders die de groep Ouderbetrokkenheid 3.0 willen
komen versterken?
we op woensdagavond 22 november 2017 om 20.00 u iedereen van
Ouderbetrokkenheid 3.0 welkom heten om te praten over: "Hoe nu verder?"
we dan in aanmerking kunnen komen voor een Keurmerk van Ouderbetrokkenheid
3.0
we aan het begin van dit schooljaar Klasbord hebben ingevoerd en dat dit goed
gevolgd wordt door bijna alle ouders?
de eerste Koffie met Heidi is gepland op vrijdag 3 november 2017 om 8.30 uur in de
aula
u dan van harte welkom bent en dat u dan van alles kunt vragen aan de directeur?

voorporTAAL
Donderdag 26 oktober zijn we gestart met het voorporTAAL. De klas was ingericht rond het
thema herfst. Juf Marit las voor uit een boek over de herfst een bood op een interactieve
manier begrippen rond het thema herfst aan. Alle ouders van kinderen die in de taalklas van
het voorporTAAL zitten, zijn uitgenodigd om de taalactiviteit bij te wonen. Eén ouder sloot
aan, zodat ze meteen wist welke woorden haar dochter kreeg aangeboden. We hopen dat
ook de andere ouders hierbij aansluiten, zodat er een
directe link is tussen het woordenschataanbod op
school en thuis.
Juffrouw Laury van het Koning Willem I-college is met 2
ouders aan de slag gegaan met woorden rond het
thema herfst, zodat ouders ook thuis met hun kinderen
kunnen oefenen. Op deze manier proberen we via de
taalklas van het voorporTAAL de kinderen én hun
ouders extra woordenschatondersteuning te geven.

Nationaal Schoolontbijt donderdag 9 november
Donderdag 9 november is het Nationaal Schoolontbijt. We vragen aan alle kinderen om een
bord, bestek ( mes, vork én lepel), een drinkbeker én een kom of schaaltje mee te brengen.
Ook mogen de kinderen deze dag in hun pyjama/onesie naar school komen.
Informatie over het Nationaal Schoolontbijt voor ouders is te vinden op:
https://www.schoolontbijt.nl/ouders

Verlichtingsactie 2017
In de maand november is er voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 een verlichtingsactie.
We vragen de leerlingen om op deze dag met de fiets naar school te komen.
Een medewerker van Veilig Verkeer Nederland zal op deze dag de fietsverlichting
controleren.
Met de verlichtingsactie sluiten we aan bij het programma Lightwise van de ANWB. De
landelijke actie is bedoeld om fietsers bewust te maken van het belang van goede
fietsverlichting. Deze tijd van het jaar is het om 17 uur al schemerig en rond 18 uur is het
echt donker. Het is om deze reden dan ook belangrijk dat we de verlichtingsactie nu houden
en niet later in het jaar wanneer het ook ’s ochtends al donker is. Kinderen spelen na school
bij vriendjes, gaan naar een sportvereniging en wanneer ze naar huis gaan valt de
schemering in. Het is goed om ze nu al bewust te maken van het belang van een goede
fietsverlichting.
Als de exacte datum bekend is, wordt er een Digiduif verstuurd met nader uitgewerkte
informatie.
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

