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NIEUWE IB-ER
Zoals ik u al berichtte, gaat juffrouw Charlotte De Duinsprong verlaten. Afgelopen woensdag
hebben we een nieuwe IB-er onderbouw mogen benoemen. Juffrouw Marion Erven, die nu
de instroomgroep draait, gaat deze functie vervullen. Wanneer deze functie ingaat en hoe
we de instroomgroep gaan opvangen, wordt komende week besproken. Wij wensen
juffrouw Marion veel succes met haar nieuwe functie!

BELEID 4-JARIGEN
Vanaf komend schooljaar zijn de 4-jarigen op De Duinsprong op woensdag vrij van school,
met uitzondering van 4-jarigen die bij aanvang van het schooljaar in groep 2 starten. Voor
de 4-jarigen een ‘break in de week’, voor de leerkrachten extra ruimte om met de oudste
kleuters te werken aan de voorwaarden voor groep 3. De 4-jarigen , die nog niet leerplichtig
zijn, komen geen onderwijstijd tekort.
Het betreft met name leerlingen die in augustus, september en oktober 5 jaar worden.
Leerlingen die in november en december 5 jaar worden, mogen instromen op woensdag na
de herfstvakantie. De herfstsignaleringen zijn hiervoor bepalend. Instroom op de
woensdagochtend geschiedt altijd in overleg met interne begeleider.
De MR heeft in haar laatste vergadering ingestemd met wijziging van dit beleid.

STAKING 13 APRIL
13 April staat er een stakingsdag gepland voor Noord-Brabant en Limburg. Dit keer geen
landelijke stakingsdag, maar een stakingsdag per regio. Het team van De Duinsprong heeft
besloten achter de actie te staan en verzorgt die dag geen lesgevende activiteiten. We
sluiten de school echter niet! We willen samen met de kinderen een ludieke actie opzetten
waarmee we aandacht in de pers willen vragen voor de onderwijsstaking. Op deze manier
willen wij als Duinsprong graag onze stem laten horen, zonder dat u als ouders daar de dupe
van wordt. U bent van harte welkom actie met ons te voeren. Nadere informatie volgt nog.

HET LEERLINGDOSSIER
Alle scholen houden een leerlingdossier bij over de vorderingen van hun leerlingen. Ouders
hebben het recht om dit leerlingdossier in te zien.
In een leerlingdossier worden gegevens over een leerling bewaard. Het leerlingdossier
bestaat meestal uit twee delen: de leerling-administratie en een inhoudelijk gedeelte,
gericht op onderwijskundige aspecten en begeleidingsaspecten.
Het inhoudelijk gedeelte van het dossier bevat het onderwijskundig rapport, rapporten,
uitslagen van toetsresultaten, gegevens uit het leerlingvolgsysteem, verslagen van
gesprekken met ouders en afspraken die er over de leerling zijn gemaakt.










Inhoud van het leerlingdossier
gegevens over in- en uitschrijving;
gegevens over afwezigheid;
adresgegevens;
het onderwijskundig rapport;
gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor
speciale begeleiding of voorzieningen;
gegevens over de vorderingen en de resultaten van
de leerling;
verslagen van gesprekken met de ouders;
de resultaten van eventueel psychologisch
onderzoek.
Ouders kunnen een afspraak met de school maken om het dossier in te zien. Hierbij is altijd
de leerkracht of iemand van de school aanwezig in verband met de privacy van anderen.
Ouders ontvangen een afschrift van het onderwijskundig rapport wanneer hun kind naar het
voorgezet onderwijs gaat.

OUDERBETROKKENHEID 3.0
Eén van de criteria van ouderbetrokkenheid 3.0 is het betrekken van ouders bij het beleid
van school. De MR is een officieel orgaan, dat met ons meedenkt, maar ook u kunt uw
mening laten horen. Zo organiseren we een paar keer per jaar ‘koffie met Heidi’, waarin u
samen met de directeur over allerlei zaken in gesprek kunt.
Daarnaast hebben we op de website een kopje aangemaakt ‘tips voor de school’. Heeft u
ideeën, onderwerpen die u graag aan wil kaarten, dan kunt u dat via onze website kenbaar
maken.

Door uw emailadres en/of telefoonnummer achter te laten, kan er contact met u worden
opgenomen over uw idee of opmerking.
In de nieuwsbrieven zullen we steeds een terugkoppeling plaatsen.
Voorbeeld:
Naam

v. Grunsven

Telefoonnummer

0651533902

E-mailadres

grunsven89@gmail.com

Opmerking

Kunnen de fietsrekken op het grote schoolplein verplaatst worden zodat de fietsen
niet beschadigd worden tijdens het voetballen?

Terugkoppeling
Het is lastig om de fietsrekken te verplaatsen i.v.m. de doorgang naast de school. We
hebben de servicedienst opdracht gegeven om achter het voetbalgedeelte een hek te
plaatsen, zodat ballen daar gestopt worden en niet meer tegen de fietsen kunnen komen.

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15-10-2018 t/m 19-10-2018
24-12-2018 t/m 4-1-2019
4-3-2019 t/m 8-3-2019
22-4-2019 t/m 3-5-2019
29-5-2019 t/m 31-5-2019 (inclusief scalastudiedag)
10-6-2019 t/m 11-6-2019
8-7-2019 t/m 16-8-2019

Het voorstel voor de studiedagen is voorgelegd aan de MR ter instemming. Deze dagen
zullen in een volgende nieuwsbrief worden vermeld.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op 12 april komt Foto Koch de schoolfoto’s maken. De foto’s worden gemaakt in de gymzaal
en in de aula van de Duinsprong. Aansluitend aan de individuele en groepsfoto bestaat vanaf
14.30 u de mogelijkheid om gezinsfoto’s te laten maken van niet-schoolgaande broertjes en
zusjes.
Het bestellen van de foto’s verloopt digitaal. Nadat de foto’s zijn gemaakt ontvangt u een
persoonlijke inlogcode om een keuze uit de foto’s te maken. Als u inlogt, ontvangt u de
groepsfoto gratis. Op 5 april ontvangt u via Digiduif een informatiebrief over de procedure.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op zondag 8 april doen 11 leerlingen van groep 4 hun Eerste Heilige Communie. De dienst is
om 11.00 u in de parochiekerk, de St. Lambertuskerk. De voorbereidingen hebben plaats
gevonden in de parochiezaal. Wij wensen onze leerlingen en hun ouders een fijne, hopelijk,
zonnige dag toe!

BLOEMETJESACTIE
De bloemetjesactie was ook dit jaar weer een groot succes. Er zijn 2800 plantjes verkocht.
Dat levert een mooi bedrag op voor ons Spannend Speelplant: €4.760,-. Heel hartelijk dank
voor uw bestellingen!

JUMBO SPAARACTIE
Met de Jumbo Spaaractie hadden we een groot bedrag bij elkaar gespaard. Daarvan hebben
we kleuterkarretjes, dozen Knex en een lamineerapparaat kunnen kopen.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie bijdragen, wij, en vooral de kinderen, zijn er blij mee!

AUTISMECAFÉ
Op woensdag 28 maart, 19.30 u. staat er een lezing gepland in het autismecafé.
Onderwerp: Autisme en Brusjes (broertjes en zusjes)
Deze avond is toegankelijk voor ouders en familie van kinderen met autisme,
belangstellenden en hulpverleners. Ook voor jongeren en volwassenen met een autisme
spectrum stoornis, die vragen hebben over dit onderwerp. U bent allemaal van harte
welkom, de organisatie rekent wederom op een grote opkomst! Voor meer informatie:
waalwijk@autismecafe.nl . Bellen kan ook: Astrid van Dorsten (06-24770818) of Wouda van
Mensfoort (06-26845908)

ACTIVITEITEN SPORT EN BEWEGEN
In de bijlage leest u de sport- en beweegactiviteiten van maart, april en me, zoals een aantal
sporttoernooien voor basisschoolleerlingen, waaronder het 'voetbal-, 'korfbal- en
handbaltoernooi. Daarnaast de aankondiging voor de avondvierdaagse ook bijgevoegd,
Deze wordt gehouden van 5 t/m 8 juni. De voorinschrijving start op 1 april.

De volgende nieuwsbrief verschijnt 13 april.
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

