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In deze nieuwsbrief leest u over:
 Verzuim
 Lief en Leed
 Carnaval 2018
 Scoren voor gezondheid
 Kliederkerk Drunen
 Kinderloop voor hoop
 Ouderbetrokkenheid 3.0


VERZUIM
Uit onze administratie blijkt dat we vrij veel verzuim hebben. Ziek zijn kan helaas iedereen
overkomen, zeker in deze tijd van het jaar. Wij krijgen echter ook veel afmeldingen i.v.m.
huisartsen- en tandartsenbezoek. Ik verzoek u dringend deze zo veel mogelijk buiten de
schooltijden te plannen. Bij halfjaarlijke controle bij de tandarts moet dit zeker mogelijk zijn.

LIEF EN LEED
21 December is juffrouw Laura v. Leeuwenburgh bevallen van een gezonde zoon, Tom. Ze
heeft haar wondertje al aan de kinderen van haar groep ‘geshowd! Wij wensne haar en haar
gezinnetje veel geluk toe.
Joyce v. Beers en Laura v.d. Thilllart hebben na hun zwangerschaps- en ouderschapsverlof
hun werkzaamheden in groep 6 en groep 1-2 weer hervat. Weer even wennen, maar na een
dagje zaten ze er weer helemaal in.
Marion Erven is na de kerstvakantie gestart met de instroomgroep. Zij heeft inmiddels 7
nieuwe 4-jarigen mogen verwelkomen. Deze groep stroomt uit naar 24-25 leerlingen, dus
regelmatig zullen weer nieuwe leerlingen in deze groep gaan starten.
Juffrouw Esther is nog niet voldoende hersteld om haar werkzaamheden te hervatten. Voor
haar een grote teleurstelling. Juffrouw Lisanne blijft in de vervanging in groep 4c.

CARNAVAL 2018
Op vrijdag 9 februari vieren we carnaval op De Duinsprong. Alle kinderen lopen 's morgens
mee in onze carnavalsoptocht door de wijk. Als ouder/verzorger bent u meer dan welkom
om te komen kijken! We zullen rond 8:45 uur vertrekken. De route is als volgt:
Churchillstraat, Vennestraat, van Hogendorpstraat, van Marnixstraat, Talmastraat,
Kennedystraat, Churchillstraat, gymzaal.

Kinderen die graag als eigen loopgroep of met een eigen wagen mee willen lopen in deze
optocht, kunnen zich opgeven bij meneer Koen. Lever een briefje in met daarop: je naam, je
groep en wat je doet. Daarnaast zijn wij opzoek naar muziekkarren voor tijdens de optocht!
Ook hiervoor graag aanmelden bij meneer Koen.
Let op! De groepen 5 tot en met 8 gingen de afgelopen jaren ’s middags hossen bij het
Scholenbal in de Voorste Venne. In verband met de verbouwing kan dat dit jaar helaas niet
doorgaan en zijn we genoodzaakt om eenmalig een andere oplossing te zoeken. Omdat we
wel in dezelfde sferen willen blijven, hossen we dit jaar in gymzaal De Venne. Om 14:30 uur
hebben zij vakantie.
Wij hopen op veel aanmeldingen.
Alaaaaaaf!

De onderbouw is op vrijdag 9 februari om 12.30 u vrij van school. De
instroomgroep van juf Marion, normaal om 11.45 u vrij van school,
mag die dag het hele programma, tot 12.30 u meedraaien.

.Op vrijdag 9 februari vieren we carnaval. De onderbouw is die dag om 12.30 u vrij van
school. De instroomgroep van juf Marion, normaal om 11.45 u vrij van school, mag die dag
het hele programma, tot 12.30 u meedraaien.

RAPPORTEN
Het eerste rapport van dit schooljaar wordt meegegeven op woensdag 21 februari. U kunt
zich vanaf maandag 5 februari om 17.00 uur intekenen in de digiduifplanner voor een
rapportgesprek. De rapportgesprekken zullen plaatsvinden in week 9.

NATIONALE VOORLEESDAGEN
De Nationale voorleesdagen zijn dit jaar van woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 februari.
Tijdens deze periode wordt er in alle groepen extra aandacht geschonken aan het voorlezen.
Ouders, opa’s, oma’s of andere belangstellenden die graag een keertje in de groep willen
voorlezen, zijn dan van harte welkom. Vanaf maandag 15 januari hangt er bij de groepen
een lijst waarop u kunt intekenen. Landelijke informatie kunnen u vinden op de volgende
website: http://www.nationalevoorleesdagen.nl/

SCOREN VOOR GEZONDHEID
De groepen 6 starten volgende week met
het project ‘scoren voor gezondheid’.
Op donderdag 25 januari gaan zij naar de
supermarkt voor een supermarktspeurtocht,
krijgen ze een ‘gezonde les‘ in de klas en
gaan zij buiten sporten op het plein. Ze
sluiten deze ochtend af met een gezonde

lunch. De slotactiviteit van het project vindt plaats op donderdag 29 maart in het
Mandemakers stadion van RKC in Waalwijk. Tussen deze twee activiteiten door werken de
kinderen in de klas aan de opdrachten uit het 'Scoren voor gezondheid'- werkboekje. Verder
ontvangen alle ouders en andere belangstellenden nog
een uitnodiging voor de ouderavond 'Scoren voor
gezondheid' in de lounge van het Mandemakersstadion
op dinsdagavond 20 maart a.s. Alle
achtergrondinformatie kunt u horen en zien op het
volgende filmpje: https://youtu.be/EWiLf4AzBmI
De komende weken krijgen alle kinderen een aantal lessen schooljudo. De kinderen van de
groepen 3 mogen op donderdag 8 februari als afsluiting van deze lessen naar de dojo van de
judovereniging voor een echte judoclinic. Tijdens deze clinic krijgen de kinderen judopakken
aan. Voor de judolessen op school is het praktisch als kinderen een shirt met lange mouwen
en een rekbare lange broek (joggingbroek/pyjamabroek) dragen. Schoenen zijn tijdens deze
lessen niet nodig , want judo doen we op blote voeten. U hoort via de leerkracht van uw
kind (via klasbord) wanneer deze lessen plaats zullen vinden, zodat u hier rekening mee
kunt houden.
Onze leerlingen van de groepen 3,4 en 5 krijgen op vrijdag 26 januari een
basketbalclinic,
gegeven door een echte basketbaltrainer van Basketbalvereniging
Vlijmscherp.

KLIEDERKERK DRUNEN VIERT FEEST
“Save the best for last”
Januari. De feestdagen liggen weer achter ons. Jammer,
vind je ook niet? Gelukkig hebben we bij Kliederkerk
Drunen nog een feestje in de planning. ‘Save the best for last’, dachten we. En dus nodigen
we je van harte uit voor onze bijeenkomst op zondag 28 januari, van 13.00 – 15.00 uur in
Basisschool De Bolster in Drunen.
Feest!
Deze keer reizen we terug in de tijd, naar Kana. Eeuwen geleden. Een kersvers bruidspaar.
De feestavond in volle gang, maar de wijn al bijna op. Hoe moest dat nu? Wat zouden de
gasten wel niet denken en zeggen? Wat als een feest begon dreigde op een mislukking uit te
lopen. Het zal je maar gebeuren! Gelukkig, zo ga je ontdekken, krijgt dit verhaal een
positieve wending. Net als alles mis lijkt te gaan, moet het beste nog komen. De bruiloft in
Kana is er één om nooit meer te vergeten. Als dat geen reden is tot feest!
Waar is het feestje?
Kliederkerk Drunen vindt plaats in de aula van basisschool De Bolster, Beukstraat 13 in
Drunen. Voor de bekostiging van de materialen en het hapje/drankje aan het einde, vragen
we €3 per persoon. Mocht dit bedrag een drempel opwerpen om te komen, stuur dan een
berichtje aan kliederkerkdrunen@gmail.com. Uiteraard zullen we hier zorgvuldig mee

omgaan. Belangrijk is dat Kliederkerk Drunen voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen
met een kleine beurs.
Meer informatie over Kliederkerk Drunen op www.facebook.com/kliederkerkdrunen.

KINDERLOOP VOOR HOOP
Na 3 jaar is het weer zover, dan zal in het weekend van 21-22 april a.s. voor de 2e keer de
SamenLoop voor Hoop Heusden plaats vinden. SamenLoop voor Hoop is 24 uur wandelen
met als doel geld op te halen om onderzoek naar Kanker mogelijk te maken. Deze
SamenLoop zal plaatsvinden op de Wielerbaan in Nieuwkuijk. Tijdens deze wandelestafette
zijn er oa: Muziek- en dansoptredens, een braderie en verschillende ceremonies waarbij
iedereen welkom is. Tevens is er een kinderplein met diverse activiteiten en een KinderLoop
voor Kinderen. De KinderLoop zal plaatsvinden op zondag 22 april om 11 uur en duurt 24
minuten. Kinderen mogen individueel of met een groepje meelopen. De inschrijfkosten
bedragen € 5,00 per kind. Ze krijgen hiervoor een SamenLoop voor Hoop shirt en een
Kaarsenzak die ze mogen versieren voor iemand die is overleden aan deze vreselijke ziekte
of aan het vechten is tegen deze ziekte. Deze kaarsenzakken kunnen daarna op school
ingeleverd worden en wij zorgen ervoor dat ze met een mooi kaarsje gaan branden tijden de
SamenLoop. Misschien wilt uw kind in de aanloop naar het weekend wel zelf geld inzamelen
door diverse acties te organiseren zoals bijvoorbeeld: Cakejes/koekjes verkopen, statiegeld
flessen verzamelen, Heitje voor karweitje, maak je eigen dans, of toneel voorstelling en
vraag entreegeld. Het maakt niet uit wat voor actie je bedenkt en doet want iedere actie is
voor ons waardevol. Het inschrijfgeld en het geld opgehaald door kinderacties komt geheel
ten goede aan onderzoeken voor kinderen met Hersenstamkanker. DOEN JULLIE MEE? Vul
dan het inschrijfformulier in, Verzenden kan naar:
kinderloop@samenloopvoorhoopheusden.nl of: KinderLoop t.a.v. Janet de Bonth Deken van
Baarstraat 32 5251 RK Vlijmen.

OUDERBETROKKENHEID 3.0
Wist u dat……
o
o
o
o

onze school een duidelijke visie heeft over ouderbetrokkenheid.
door samen te werken we elkaar beter begrijpen.
we respectvol over elkaar spreken, zowel binnen als buiten de school.
betrokkenheid van ouders zo logisch klinkt, maar toch soms te weinig
gebeurt!
o door elkaar te ontmoeten en te leren kennen we ons welkom voelen in
school.
De volgende nieuwsbrief verschijnt 9 februari.
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

