Beste ouders / verzorgers,

2017 nadert haar einde…
2017 heeft voornamelijk in het teken van verandering gestaan. We hebben veel tijdelijke
leerkrachten ingezet tijdens zwanger- en ouderschapsverloven. Daar staat tegenover dat we
6 baby’s van leerkrachten hebben mogen verwelkomen: Elin, Fedde, Robin, Anna, Morris en
Femke. Baby 7 wordt nog dit jaar verwacht: eind december hoopt juffrouw Laura
Leeuwenburgh te bevallen van haar 2e kind.
We hebben afscheid genomen van een aantal collega’s: Anouk Fitters, die haar
werkzaamheden voortzet op het Palet in Vlijmen en juffrouw Judith, die als lid van het
managementteam op de Olof Palme is gaan werken. Ook hebben we afscheid genomen van
Kees Hamers. Kees is een nieuwe uitdaging aangegaan op het Kompas in Nieuwkuijk. In juni
hebben we op een feestelijke wijze Kees in het zonnetje gezet. Een mooi, passend afscheid
van een lange periode waarin hij De Duinsprong op voortreffelijke wijze heeft geleid.
Ton Loriaux (conciërge) en Francis v. Wijk (beheer schoolmaterialen) zijn met pensioen
gegaan. Zij hebben veel werk uit handen van de leerkrachten genomen, waarvoor dank!
In februari zijn we gestart met een 6e kleutergroep onder leiding van Juffrouw Sarah. Sarah
begon met een klein groepje in de teamkamer, dat gaandeweg uitgroeide. We zijn blij dat
we juffrouw Sarah ook dit schooljaar voor De Duinsprong hebben kunnen behouden en in
kunnen zetten in groep 7 naast juffrouw Christine.
In augustus hebben we een aantal nieuwe collega’s mogen verwelkomen: juffrouw Chantal
(gr. 3), juffrouw Mandy (gr. 4), juffrouw Mayke (gr 7) en juffrouw Karin (gr. 8). Zij hebben
inmiddels hun weg gevonden op De Duinsprong en dragen het Duinspronggevoel uit. 8
Januari mogen we wederom een nieuw collega verwelkomen: juffrouw Marion gaat de
instroomdraaien opstarten. Het ouderschapsverlof van Juffrouw Joyce v. Beers en Laura v.d.
Thillart eindigt in januari. Zij gaan 8 januari weer beginnen. Ze hebben er zin in.
Ook ikzelf heb een nieuwe start gemaakt op De Duinsprong. Het voelt goed! Ik heb inmiddels
al kennisgemaakt met een groot aantal ouders en tijdens de verschillende klasbezoeken heb
ik ook de leerlingen leren kennen. Samen met het team hebben we ontwikkelpunten
geformuleerd waar we dit schooljaar mee aan de slag zijn gegaan.
Stagiaires en De Duinsprong zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Juffrouw Danique en
Henrieke draaien als LIO-stagiaire grotendeels zelf een groep. Na de kerstvakantie draaien zij
tot de voorjaarsvakantie zelfstandig groep 6c en 7a. Daarnaast doen zij in het kader van hun
afstuderen onderzoek op onze school. Ook 1e, 2e, en 3e jaarsstudenten voelen zich heel
welkom en worden niet alleen door hun mentoren begeleid, maar ook door juffrouw
Marijke, die als basisschoolcoach hun ontwikkelingen nauwgezet volgt.
Juffrouw Esther (gr 3) heeft geen fijne start gemaakt in het nieuwe schooljaar. In de 2 e
schoolweek is zij uitgevallen met een nekhernia. Esther gaat met kleine stapjes vooruit, en ik

hoop dat 2018 haar gezondheid ten goede komt. Ze staat in ieder geval weer te popelen om
met de kinderen aan de slag te kunnen gaan. Esther wordt vervangen door juffrouw Lisanne.
Ook dit schooljaar is er ingezet op ouderbetrokkenheid. De werkgroep heeft verschillende
ideeën uitgewerkt, waaronder de Kick off en de verwachtingsgesprekken aan het begin van
het schooljaar en de bewegwijzering in het schoolgebouw, zodat nieuwe ouders al snel hun
weg vinden op school. Ook de visie op ouderbetrokkenheid is nader vorm gegeven. Leren
met Ouders is een mooie vorm van ouderbetrokkenheid op De Duinsprong. Het is mooi om
te zien hoe enthousiast kinderen met hun ouders of opa of oma één-op-één aan hun
ontwikkeling werken! En de resultaten mogen er zijn! In nieuwsbrieven houden we u steeds
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ouderbetrokkenheid. In 2018
hopen we het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0 te behalen. Via nieuwsbrieven en onze
facebookpagina informeren wij u over allerlei groepsactiviteiten en bijzondere
gebeurtenissen. Onze pagina wordt druk bezocht, wij ervaren dit als een grote
betrokkenheid. Om u nog directer te informeren zijn we dit schooljaar in alle groepen met
Klasbord gestart, waarop de leerkrachten foto’s van activiteiten met u delen.
De Gezonde School dragen we een warm hart toe. Samen met u maken we ons hard voor
een gezonde pauze- en lunchhap en gezonde traktaties. Het sport- en beweegteam verzorgt
daarnaast allerlei buitenschoolse beweegactiviteiten, want ook bewegen hebben we als
Duinsprong hoog in het vaandel staan. Het doet me goed om te zien dat ons
beweegonderwijs van hoog niveau is.
Onze leerlingen van groep 8 hebben naar verwachting gescoord op de Eindtoets. We hebben
boven het landelijk gemiddelde gescoord, daar mogen we trots op zijn.
Dit schooljaar zetten we verder o.a. in op Academische Opleidingsschool, Woordenschat en
de doorgaande lijn groep 1-2-3. Juffrouw Marieke v. Nistelrooij heeft tijdens haar studie voor
schoolleider onderzoek gedaan naar woordenschatonderwijs. Haar aanbevelingen heeft zij
inmiddels gepresenteerd in het team. Juffrouw Judith heeft haar onderzoek gericht op de
doorgaande lijn van de kleutergroepen naar groep 3. Haar aanbevelingen zijn inmiddels ook
uitgezet. Juffrouw Marieke en juffrouw Judith zijn in december beiden geslaagd voor hun
studie en hebben het diploma vakbekwaam schoolleider ontvangen, waarvoor nogmaals
mijn hartelijke felicitaties.
2017 is mede zo’n mooi jaar geworden dankzij de inzet van veel ouders. Wat hebben we
genoten van alle activiteiten. Ik zelf mocht als eerste meegenieten van de fancy fair. De
onthulling van de laatste nieuw speeltoestellen was een kroon op het werk van de
werkgroep Spannend Speelplein! Bij deze wil ik de oudervereniging, de MR en alle ouders
die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor De Duinsprong heel hartelijk danken. En
uiteraard de overblijfouders die tijdens de lunchpauze met de kinderen buiten spelen.

Namens het team van De Duinsprong wens ik u fijne feestdagen
en een goede jaarwisseling!
Heidi Smits, Directeur.

