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OUDERGESPREKKEN
Wij kijken terug op fijne oudergesprekken. Vanaf groep 5 zijn de gesprekken samen met de
ouders én hun kind gevoerd. Zo werken wij in het kader van ouderbetrokkenheid 3.0 aan de
relatie leerkracht – kind –ouder. Groep 8 heeft alle adviesgesprekken afgerond. De meeste
schooladviezen waren in overeenstemming met de verwachting van ouders én leerling. Onze
groep 8-ers hebben zich 5 en 6 maart ingeschreven op de nieuwe school voortgezet
onderwijs. Best spannend! Nu afwachten of ze worden aangenomen op de school van hun
keuze….

VERVANGINGEN
Juffrouw Ans heeft een medische ingreep ondergaan waarvan zij herstellende is. De
komende periode wordt zij in groep 7b en groep 8c vervangen door juffrouw Sarah
Langerak. De lesgevende taken van juffrouw Sarah in groep 7a worden overgenomen door
juffrouw Henrieke v. Tilborg, die ook haar blokstage in groep 7a heeft afgerond.

VERVANGINGEN (2)
Het is momenteel haast onmogelijk om aan vervanging te komen. Gelukkig hebben wij de
griepepidemie intern kunnen opvangen met duo-collega’s. Hierdoor hebben wij geen
groepen hoeven samen te voegen of naar huis te sturen. De rek is er inmiddels wel uit. Het
kan dus gebeuren, dat we onverhoopt, toch een groep naar huis moeten sturen, als er écht
geen interne oplossing meer is. Hopelijk heeft u er begrip voor, dat we hiertoe slechts in
uiterste gevallen voor kiezen.

NIEUWE BAAN JUFFROUW CHARLOTTE
Juffrouw Charlotte, intern begeleider onderbouw, gaat na 24 jaar De Duinsprong verlaten. Zij
heeft een nieuwe baan als intern begeleider op de Lambertusschool in Haarsteeg. Tot 22
maart zal zij zo veel mogelijk haar werkzaamheden afronden op De Duinsprong. 16 April is
haar laatste werkdag op onze school. Wij verliezen in juffrouw Charlotte een goede intern
begeleider, maar staan achter haar keuze een nieuwe uitdaging aan te gaan. We wensen
haar dan ook heel veel succes op de Lambertusschool.
Inmiddels is een sollicitatieprocedure gestart om de vacature die hierdoor ontstaat, in te
vullen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in deze.

IDENTITEIT DUINSPRONG
Maandag 26 februari heeft Loes Ypma, oud-Tweede Kamerlid, een bezoek gebracht aan onze
school. Ze heeft met leerkrachten en de leerlingenraad gepraat over de identiteit van De
Duinsprong. Aansluitend heeft Loes een gastles van Bill Banning, onze identiteitsbegeleider,
bijgewoond. In het weekblad Drunen heeft u hierover kunnen lezen. Voor wie dit gemist
heeft: https://issuu.com/uitgeverij/docs/drb_20180228/1?e=4988217/58786179
Ook is er een filmpje gemaakt van de gastles in groep 7 van juffrouw Tamara. Bij deze de link
om het filmpje te downloaden. https://www.youtube.com/watch?v=v1y-bLKcdfs

BABYNIEUWS
Blij nieuws in groep 5! Juffrouw Eleen en
juffrouw Sanne verwachten allebei hun 2e kind.
Juffrouw Eleen verwacht haar baby eind juli,
juffrouw Sanne midden augustus. Juffrouw
Eleen zal de laatste 3 weken van dit schooljaar
met zwangerschapsverlof gaan, juffrouw Sanne
in de zomervakantie. Wij wensen beide juffen
een fijne zwangerschap toe!

BLOEMETJESACTIE
Vanaf vrijdag 9 maart komt uw kind thuis met informatie over de bloemetjesactie. Vanaf
deze dag mogen de kinderen met hun bestellijst langs de deuren om voorjaarsbloemetjes te
verkopen. Maandag 19 maart moeten de lijsten met het geld weer terug op school zijn.
Vrijdag 23 maart krijgen de kinderen de bloemetjes mee naar huis en kunnen ze deze gaan

bezorgen. Zorgt u voor voldoende tassen en kratten, voorzien van naam en groep, waar alle
bloemetjes in kunnen? We hopen op een mooie opbrengst voor nieuwe
buitenspelmaterialen !

GESLAAGD!
Dinsdag 6 maart zijn er weer 9 leerlingen van onze geslaagd voor hun typdiploma. Zij hebben
de afgelopen maanden een typcecursus van type4fun gevolgd na school. Jongens en meisjes,
van harte gefeliciteerd! We zijn trots op jullie!

ANWB STREETWISE
Streetwise is een programma van de
ANWB met praktische oefeningen in
verkeersveiligheid .
Het is vaak erg druk op straat en
kinderen moeten leren dat ze ook
zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen.
Daarvoor heeft de ANWB professionele instructeurs die op basisscholen verkeerstrainingen
op maat geven.
Voor de verschillende leeftijden zijn er leuke en leerzame oefeningen.
Op 12 maart: de groepen 1-2 abc, groepen 3, groepen 5 groepen 7
Op 13 maart: de groepen 1-2 def, de groepen 4, de groepen 6, de groepen 8
groep 1-2: Toet-toet
Het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken staan
centraal.
Groep 3-4: Blik en klik.
Hierbij leren de kinderen o.a. het veilig oversteken bij een zebrapad en tussen 2 auto’s.
Groep 5-6-: Hallo auto.
Hierbij wordt alles geleerd over de remweg van een auto. De kinderen mogen meerijden
met een echte auto en vanaf de bijrijders stoel zelf remmen.
Groep 7-8: Trapvaardigheid.

De kinderen gaan oefenen in vaardigheden die ze nodig hebben voor hun fietstocht naar de
(middelbare)school. Ze oefenen dit met een rugzak op.
Bij de groepen 1 t/m 6 is er ook extra aandacht voor het kinderzitje, stoelverhoger en
veiligheidsgordel.

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING

LAATSTE NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING !
De volgende OV-activiteiten staan gepland :


12 april

Schoolfotograaf

Schoolreisjes :
 23 maart
Groep 7 naar de Efteling
 14 mei
Groepen 1-2 naar ’t Kwekkeltje
 19 juni
Groepen 5-6 naar Duinoord
 22 juni
Groepen 3-4 naar Ouwehands Dierenpark (met de bus)
 28-31 mei
Groepen 8 gaan op kamp !!
Bovenstaande activiteiten worden betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage,
en (deels) mee georganiseerd door de Oudervereniging van de Duinsprong.
Vragen, opmerkingen of interesse om hierin mee te denken ?
Mail dan naar : ov@deduinsprong.nl

KLIEDERKERK
Kliederkerk op Palmzondag
Een bijzondere Koning
Op de eerste zondag van de lente, 25 maart, opent
Kliederkerk Drunen opnieuw haar deuren. Deze
keer gaan we aan de slag met het verhaal van
Palmpasen. Een verhaal dat gaat over een Koning,
maar dan één zonder eigen land. Een Koning die
door de mensen in Jeruzalem feestelijk wordt
onthaald, maar niet voor lang. Benieuwd hoe dat
zit? Van harte welkom op zondag 25 maart, van
13.00 – 15.00 uur in Basisschool De Bolster in Drunen.
Kliederkerk Drunen, wat is dat?
Kliederkerk Drunen is een ontmoetingsplaats voor
iedereen die op vrolijke en ongedwongen wijze meer te
weten wil komen over de verhalen uit de Bijbel.
Kliederkerk Drunen vindt gemiddeld 1 keer per 2

maanden plaats. De bijeenkomsten duren 2 uur en kennen een vaste opzet. Eerst zijn er 5
kwartier om spelend en ontdekkend aan de slag te gaan met het Bijbelverhaal. Daarna wordt
het verhaal in maximaal 15 minuten verteld of uitgebeeld, om vervolgens alles rustig te laten
bezinken onder het genot van een gezamenlijk hapje en drankje.
Waar en wanneer?
Je vindt ons in de aula van basisschool De Bolster, Beukstraat 13 in Drunen. De kosten voor
deelname bedragen €3,-- per persoon, inclusief gebruik van materialen en hapje/drankje aan
het einde. Graag vooraf aanmelden via kliederkerkdrunen@gmail.com. Houd ook onze
berichtgeving in de gaten op www.facebook.com/kliederkerkdrunen

OUDERBETROKKENHEID 3.0
LMO op De Duinsprong, door Marieke van Nistelrooij, LMO-coördinator
Sinds mei 2015 hebben wij LMO (leren met ouders/ opvoeders). Dat bestaat uit twee
varianten: de oranje (=op school onder schooltijd) en de blauwe (thuis).
De oranje variant houdt in, dat een ouder/ opvoeder 2 à 3 keer per week een leerling apart
begeleidt. In de praktijk komt het erop neer, dat de begeleider op school komt en in een
aparte ruimte (de gang, de aula, het computerlokaal) de les uitlegt aan de leerling die de
klas op dat moment óók krijgt. Het is dus een één op één situatie waarin de leerling gericht
onderwijs krijgt. De meest voorkomende vakken bij LMO zijn: rekenen, taal en spelling.
De blauwe variant houdt in dat de leerling 2 à 3 keer per week thuis SAMEN met de ouder
werkt aan taal of rekenen.
Momenteel doen 27 leerlingen aan LMO, maar dat aantal groeit nog steeds.
We zijn sinds vorige week zelfs begonnen met een leerling uit groep 2. Dat is nieuw voor ons,
maar dat is in goed overleg met ouders en leerkracht opgezet.
Bij LMO staan welbevinden en resultaatgerichtheid beide bovenaan: we willen graag dat de
leerling goed in zijn/ haar vel komt te zitten, maar we willen ook graag dat de resultaten
verbeteren. Tools om welbevinden te toetsen zijn er (nog) niet, maar we kunnen wel kijken
naar de voortuitgang in resultaten van de dle's bij cito.
In aardig wat gevallen zijn de dle's van januari 2018 goed vooruit gegaan t.o.v. juni 2017:
- Een leerling in groep 7 is 13 dle vooruit gegaan met rekenen
- Een leerling uit groep 6 is 12 dle vooruit gegaan met rekenen
Uiteraard zijn er leerlingen bij, die niet veel vooruit zijn gegaan qua dle. Dat heeft allerlei
oorzaken. Toch willen de meeste begeleiders dan tóch doorgaan met LMO omdat de leerling
(én begeleider) dat fijn vindt.
Mocht u als ouder interesse hebben in LMO voor uw kind, dan kunt u dat aan de leerkracht
laten weten. Hij/ zij zal dan contact opnemen met mij. Ik zal dan een afspraak maken met u
om alle mogelijkheden over LMO uit te leggen.

PRIETPRAAT IN GROEP 1-2
Een meisje vraagt aan een klasgenootje of ze straks mee mag spelen buiten.
Het meisje zegt nee. Het andere meisje zegt : je moet samen spelen, samen
delen! Waarop het tweede meisje zegt : je lijkt mijn moeder wel!

EN NOG EEN PRIETPRAAT….
Tijdens de Kanjerles in groep 1-2A oefenen we motor en benzinepomp. Daarbij leren we
niet mee te gaan met vervelend gedrag van anderen.
's Avonds brengt een moeder haar 4 jarige zoon naar bed en zegt: "Kom omkleden, het is
bedtijd" Zoon: "Weet je wat je bent... een hele vervelende pestvogel en.... ik ben baas over
mezelf!"

CULTUUR
Het thema Brabant wordt steeds meer zichtbaar in de school. Er
wordt druk geknutseld.
De groepen 1-2 hebben zandbeestjes van sponsjes en zand
gemaakt, waarmee eens tukje van de Drunense Duinen de klas
‘binnenkomt’. De groepen 6 zijn naar het Noord Brabants museum
geweest, de groepen 7 hebben aan de hand van een speurtocht
de geschiedenis van Heusden verkend. Vanwege de extreme kou
en wind heeft de stadswandeling en rondvaart niet door kunnen
gaan. Deze is verplaatst naar een nader te bepalen tijdstip. Ook
komende week staat in het teken van de cultuurweek.
Zeg je Brabant, dan zeg je Langstraat, dan zeg je
schoenenindustrie…. Tijdens de cultuurweken hebben de groepen
3 gewerkt in de schoenenwinkel. De opening van de schoenenwinkel werd verricht door
jeugdburgemeester Julia. In de schoenenwinkel zijn de kinderen van groep 3 druk aan het
werk met meten, maten, afrekenen, sorteren en de winkel weer netjes opruimen. In het
schoenenmuseum leren we over leer, een leest, een elst, bijzonder gereedschap. Hoe maken
ze een schoen ? En ook over hoe dat vroeger ging. De kinderen vinden het een leuk project !
Kom gerust een keer langs, op 15 maart, dan is de winkel extra lang open, van 18.00 tot
19.00.
Alle werkstukken, collages en knutsels worden op 15 maart, tussen 18.00-19.00 u
tentoongesteld. U bent van harte welkom om deze tentoonstelling te komen bezoeken.

KINDERLOOP HEUSDEN
Per jaar krijgen 125 kinderen in Nederland een hersentumor. De kans op genezing is nog
heel klein.....wij kunnen meehelpen dit te veranderen! Loop mee met de Kinderloop
Heusden op 22 april. Bij inschrijving betaal je € 5,- .Het inschrijfgeld gaat volledig naar
onderzoek om hersenstam kanker te genezen bij kinderen.
Inschrijven ? Vul het inschrijfformulier (op alle scholen in de gemeente aanwezig) in en lever
dit in bij Janet de Bonth, Deken van Baarstraat 32, 5251 RK VLIJMEN of stuur een mailtje
naar kinderloop@samenloopvoorhoopheusden.nl

ACTIVITEITENOVERZICHT SPORT EN BEWEGEN
In de bijlage een overzicht van de activiteiten Sport en Bewegen van maart en april.

THEATERAVOND OPVOEDEN IS TOPSPORT!
Opvoeden in een gezonde omgeving, het lijkt soms net topsport! Voelt u zich soms ook een
scheidsrechter in eigen huis en heeft uw kind steeds commentaar op uw gezonde
beslissingen? Of heeft u meer een coachende rol, met allemaal goed bedoelde adviezen?
Welke rol u ook heeft, uw kind opvoeden blijft een uitdaging! Tijdens deze avond (20 maart)
willen we u graag op een leuke manier laten ervaren hoe u als ouder/verzorger ervoor zorgt
dat u kunt blijven meedraaien in de topsport. Voor meer informatie: zie bijlage.

De volgende nieuwsbrief verschijnt 23 maart.

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

