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Red jezelf, red je vriendje, groepen 7
Stakingsactie primair onderwijs, school dicht
Fruitmandenactie
Lopen voor onderwijs in Kenia (T4T)
Kerstviering, 7.30-11.45 u
11.45 u Kerstvakantie!
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STAKING 12 DECEMBER
Dinsdag 28-11-2017 heeft U een brief van Scala ontvangen. Op dinsdag 12 december is er
een landelijke onderwijsstaking door de leerkrachten. Ook de Duinsprong staakt. Leerkrachten
willen zich sterk maken voor het verlagen van de werkdruk, een beter salaris, maar belangrijker…
kleinere klassen! Wij vragen u om de kinderen op dinsdag 12 december dan ook thuis te houden.
De MR van ons school ondersteunt deze actie van harte.
We hopen dat u, mocht u zelf niet thuis zijn, opvang kunt regelen en dat uw kind bij familie of
vrienden terecht kan. Als u echt zelf geen opvang kunt regelen, dan kunt u contact opnemen door
een mailtje naar mij te sturen.
Nogmaals, ik hoop dat u begrip hebt voor de actie en dank u hiervoor bij voorbaat.

INSTROOMGROEP
We zijn er klaar voor, de instroomgroep kan starten!
De speelzaal is ingericht als kleuterlokaal, en... nog belangrijker: er is een leerkracht
benoemd voor de instroomgroep. Marion Erven gaat met ingang van 8 januari starten als
leerkracht in groep 1E. Marion heeft veel ervaring met kleutergroepen en met name met
instroomgroepen. Ze heeft er veel zin in!

Op 8 januari starten alle kinderen die in december 4 jaar zijn geworden. Vervolgens stromen
er steeds nieuwe 4-jarigen in. Ik wens Marion en alle nieuwe 4-jarigen veel leer- en
speelplezier toe op de Duinsprong!

NIEUWS VAN DE KERSTCOMMISSIE
Nauwelijks bijgekomen van alle sinterklaasperikelen, zitten we al weer volop in de
voorbereiding voor Kerstmis.
In 51 (18-22 december) maken de groepen 3 t/m 8 ook een kerststukje maken. Hiervoor
mag uw kind materialen meenemen om een kerststukje te maken. Oase wordt door de
school ingekocht. In de ouderbrief m.b.t. de kerstviering (zie bijlage) leest u wanneer dit op
het programma staat.
Net als voorgaande jaren willen wij de mensen die ziek zijn of met deze donkere dagen wel
een steuntje in de rug kunnen gebruiken wat extra’s geven. Op vrijdag 15
december, maandag 18 december en dinsdag 19 december mogen de kinderen ‘goede
gaven’ meebrengen. Hiervan worden kerstpakketten gemaakt, die op dinsdag 19 december
worden rondgebracht. In de bijgevoegde ouderbrief leest u hier meer over.
22 December staat de Kerstviering in de kerk gepland. Alle kinderen worden om 7.30 u op
school verwacht, waarna we gezamenlijk naar de kerk lopen. U bent daarbij van harte
welkom. Aan u wel het vriendelijk verzoek achteraan aan te sluiten, zowel in de rij als in de
kerk, zodat de leerkracht beter overzicht kunnen houden.
Na de viering in de kerk gaan we genieten van een kerstbuffet. Om 11.45 u zijn alle kinderen
vrij van school en kunnen zij gaan genieten van de kerstvakantie.

BABYNIEUWS
7 December is juffrouw Elise bevallen van een gezonde dochter, Femke. Ondanks de
problemen tijdens haar zwangerschap is Femke gezond ter wereld gekomen, een pracht van
een meid. Wij wensen Elise, haar man en Femke veel geluk toe!

OUDERBETROKKENHEID 3.0
Wist u dat……
o onze school een duidelijke visie heeft over ouderbetrokkenheid.
o deze visie op de website te vinden is.
o er hieraan vorm wordt gegeven door o.a.
o koffie met Heidi
o de ideeënbus
o de nieuwsbrief
o de website
o de verwachtingsgesprekken
o een aantal inspraakavonden

Onze visie op Ouderbetrokkenheid

Door samen te werken begrijpen we elkaar beter, biedt het ons allen nieuwe inzichten
en werken we samen aan de (school) ontwikkeling van het kind.
Door een goede relatie ontstaat er een betere prestatie

LOPEN VOOR TEACHERS4TEACHERS (T4T), LOPEN VOOR BETER ONDERWIJS
In februari reist Joyce Blaas, samen met Anouk Fitters, namens Scala af naar Kenia om voor
Teachers4Teachers zich in te zetten voor het onderwijs aldaar.
Onderwijs betekent in Kenia, hoop voor de toekomst. Hoe meer er geïnvesteerd wordt in
onderwijsmensen in Kenia, hoe meer kinderen er onderwijs kunnen volgen. In Kenia zijn
kinderen soms wel anderhalf uur onderweg om de school te bereiken. Op initiatief van Joyce
gaan we op 20 december met alle kinderen van de Duinsprong een schooldag lang lopen.
Telkens lopen er 2 groepen 20 minuten lang onafgebroken rond de school. Wat zou het mooi
zijn als we samen als school deze prestatie gaan volbrengen. In de bijlage leest u meer over
deze sponsorloop.

EXTRA CURSUS TYPE4FUN
Op dinsdag 20 maart start Type4Fun met een 2e
cursusgroep, een leuke typecursus voor kinderen.
Kleinschalig, persoonlijk, kleine groepen en korte
lijntjes met de ouders dat is waar Typ4fun voor
staat! In 11 lessen leren de kinderen met 10
vingers blind te typen. De lessen vinden na
schooltijd plaats. Typ4fun is een erkende
onderwijsinstelling en aangesloten bij het CRKBO.
Het CRKBO staat onder andere voor zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Het cursusgeld is
totaal € 189,95 (€ 164,95 lesgeld + € 25,00 examengeld) en is inclusief examengarantie. In
termijnen betalen is uiteraard mogelijk. De lessen worden gedurende de typecursus
wekelijks en 2-wekelijks aangeboden, waardoor er ruim voldoende tijd is om alle letters
optimaal te kunnen automatiseren.
Aanmelden kan tot 15 december.
Voor meer info: kijk op op www.typ4fun.nl of mail naar
info@typ4fun.nl of bel naar 06-50670612!

TIMMER- EN MONTAGEBEDRIJF HOOGENDOORN
SPONSORT BUITEN SPEELMATERIAAL
Op woensdag 29 november 2017 zijn Gerard en Mandy
Hoogendoorn van Timmer- en montagebedrijf Hoogendoorn
op school gekomen om onze school te verrassen met
speelgoed tijdens het buitenspelen. Nu kan de hele school
spelen met skippyballen, voetballen, rackets, hockeysticks,
springtouwen, pingpongbatjes en – balletjes, elastieken,
handballen, keepershandschoenen, T-ballen, stoepkrijt, een
rugbybal en diabolo’s.
Gerard en Mandy van Hoogendoorn

Hun dochters Fleur en Roos mochten een mooie bos bloemen en lekker chocolade
overhandigen. Namens de hele school bedanken wij deze sponsor van harte! De leerlingen
van de groepen 1 t/m 8 zullen hier vàst heel veel plezier aan beleven!

Namens de hele school: Bedankt!!!!

JUMBO SPAARACTIE
De actie “sparen voor je school” is ondertussen alweer 3 weken geleden afgelopen. En nu is
het tijd voor de uitreiking van de waardecheques. De actie was een groot succes met in
totaal 39696 ingeleverde spaarpunten, waarvan onze school maar liefst 11681 punten heeft
gespaard! Nu alle punten per school geteld zijn, worden de bedragen verdeeld over alle
scholen. De waardecheques zijn ingevuld, klaar om uitgereikt te worden.
Dit wil Jumbo graag op een feestelijke manier doen in hun winkel op Woensdag 13
december. Nog even geduld dus… Spannend

SPORT- EN BEWEEGACTIVITEITEN DECEMBER-JANUARI
Onze groepen 7 gaan op 11 en 18 december naar ‘Red jezelf, Red je vriendje’, als excursie
met toegevoegde waarde voor het bewegingsonderwijs. ‘Red jezelf, Red je vriendje’ (RJRJV)
is een samenwerkingsactiviteit tussen het Scala Sport en Beweegteam, de sportacademie
van het Koning Willem 1College en het Gemeentelijk Sportbedrijf
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

