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In deze nieuwsbrief leest u over:
 Rapporten
 Vervangingen
 Teachers4Teachers
 Oudervragenlijst Klimaatschaal
 Stagesprong
 Cultuur
 Hondenpoep
 Prietpraat in de kleutergroep
 Ouderbetrokkenheid 3.0

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.

VERVANGINGEN
Juffrouw Esther is nog steeds niet hersteld. De vervanging door juffrouw Lisanne gaat echter
stoppen. Intern hebben we de naar de volgende oplossing gezocht:
Juffrouw Danique, die haar blokstage als lio-stagiaire, in groep 6c heeft afgerond, zal haar
werkzaamheden op woensdag, donderdag en vrijdag voort zetten in groep 6. Meneer Pieter
staat dan op maandag en dinsdag voor de klas in groep 6. Op de andere dagen (woensdag,
donderdag en vrijdag) zal Pieter naast juffrouw Marij verantwoordelijk zijn voor groep 3c.
Bij deze wil ik juffrouw Lisanne hartelijk danken voor haar inzet in groep 3c!
Juffrouw Joyce v.d. Hooven wordt in de voorjaarsvakantie aan haar knie worden geopereerd.
De eerste 2 weken mag zij haar knie niet belasten. Zij zal worden vervangen door Angelien
Joosten.

TEACHERS4TEACHERS
In december heeft juffrouw Joyce een loop voor Kenia georganiseerd. Onze kinderen hebben
ervaren wat het betekent als je meer dan 20 minuten moet lopen, voordat je op school bent.
Iets dat in Kenia meer regel dan uitzondering is. Tijdens deze actie is er een mooi bedrag
opgehaald om Teachers4Teachers te steunen. Juffrouw Joyce vertrekt 14 februari met

Teachers4Teachers naar Kwale County in Kenia. Zij gaat daar samen met een aantal andere
leerkrachten worskshops voor Keniaanse collega’s verzorgen. Aansluitend gaat ze scholen
bezoeken, om die collega’s te coachen. Ik wens juffrouw Joyce een mooi, leerzame tijd toe in
Kenia.
Gedurende haar afwezigheid zal Joyce vervangen worden door juffrouw Sarah, zodat de
continuïteit voor de kinderen gewaarborgd blijft.

OUDERVRAGENLIJST KLIMAATSCHAAL
30 januari heb ik u gemaild over de oudervragenlijst van de Klimaatschaal. Vanaf 31 januari
worden de inlogcodes via de Klimaatschaal naar u persoonlijk gemaild. Helaas heeft het
uitzetten van de inlogcodes enige vertragingen opgelopen. De codes worden namelijk per
school gefaseerd verzonden. Via de klimaatschaal hebben we vernomen dat naar
verwachting alle ouders van alle scholen voor het eind van de Carnaval de uitnodiging
hebben ontvangen.

PRIETPRAAT UIT GROEP 1-2D
Een collega komt een geleende koptelefoon
terugbrengen. Zegt een kleuter: juf ik snap iets
niet. Dit is een koptelefoon maar die zet je op je
hoofd. Ja dat klopt zegt de juf, dus eigenlijk moet
je een hoofdtelefoon zeggen . Of, zegt de
kleuter, je kunt voortaan ook ipv hoofd kop
zeggen!

OUDERBETROKKENHEID 3.0
Zoals u ongetwijfeld weet, hebben wij op De Duinsprong Ouderbetrokkenheid 3.0.
Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van
hun kind, zowel thuis als op school.
Dit is al sinds 2015 bij ons op school ingevoerd. Oorspronkelijk waren er 3 werkgroepen. Met
ingang van dit schooljaar zijn alle werkgroepen bij elkaar gevoegd tot één grote groep.
Er zijn al grote stappen gezet. Zo zijn er Kick-off- avonden en verwachtingsgesprekken
ingevoerd, is de visie duidelijker geworden, is de klachtenregeling aangepast, zijn er
bewegwijzeringsborden opgehangen in school, zijn er koffie momenten met de directeur en
wordt er in de Nieuwsbrief verteld wat het laatste nieuws is over Ouderbetrokkenheid 3.0.
Om in aanmerking te komen voor een Certificaat voor Ouderbetrokkenheid 3.0, zijn er 10
criteria waar onze school aan moet voldoen. Dit certificaat willen we graag aan het eind van
dit schooljaar behalen. Er zijn plannen gemaakt om deze 10 criteria duidelijk te maken aan u.
Binnenkort hoort u hier meer over.

Wilt u een keer meepraten/ meedenken met deze leuke groep leerkrachten en ouders?
Onze volgende bijeenkomst is op maandag 9 april 2018 om 19.00uur in de koffiekamer van
onze school. U bent van harte welkom!
De eerstvolgende ‘Koffie met Heidi’ staat gepland op vrijdag 9 maart, om 8.30 u in de aula.
Ik hoop een grote groep ouders te verwelkomen om samen van gedachten te wisselen met
elkaar.

STAGESPRONG
Onze 1e-2e en 3e-jaarsstudenten van de Pabo zijn inmiddels gewisseld van groep. In de
Stagesprong kijken zij terug op hun ervaringen en belevenissen in hun vorige groep.
U kunt de Stagesprong downloaden via https://jil.st/stagesprong2?

CULTUUR
Op 26 februari starten we met de cultuurweken. Het thema is Brabant! Voor alle groepen
staan er diverse leuke activiteiten en workshops gepland: workshops bij Fellenoord, een
bezoek aan het Textielmuseum in Tilburg, het Noord Brabants Museum Den Bosch,
Gouverneurshuis en speurtocht Heusden…. Zomaar een greep uit de activiteiten! U wordt
hiervoor geïnformeerd door de leerkrachten.
Alle werkstukken, collages en knutsels op 15 maart, tussen 18.00-19.00 u worden
tentoongesteld. U bent van harte welkom om deze tentoonstelling te komen bezoeken.

HONDENPOEP
Veel ouders komen hun kind(eren) van school halen. Sommige ouders zien dat als een mooie
gelegenheid om tegelijkertijd de hond uit te laten. Helaas constateren we wel dat er rond de
school veel hondenpoep ligt. Ik verzoek u hier alert op te zijn. Bij een schone omgeving vaart
iedereen wel.
De volgende nieuwsbrief verschijnt 9 maart.

Ik wens u allen veel plezier met carnaval en een hele fijne voorjaarsvakantie.

Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

