Nieuwsbrief
24-08-2018
Kalenderactiviteiten augustus-september
28-08 Kick Off (zie planning hieronder)
30-08 Kick Off (zie planning hieronder)
03-09 Kick Off (zie planning hieronder)
10-09 Oudervereniging
11,12-13-09 Verwachtingsgesprekken
In deze nieuwsbrief leest u over:
• Kick Off
• Verkeerscontroles
• Lustrum
• Cultoer
• Hulpouders gezocht!

De kop is er van af, we zijn weer begonnen! Voor veel kinderen was het een (hernieuwde)
kennismaking met hun groep en leerkracht(en). De eerste weken hebben de leerkrachten
dan ook veel activiteiten ingepland om de sfeer en de groepsvorming te bevorderen.
In de zomervakantie hebben we twee nieuwe wereldburgertjes mogen verwelkomen.
Juffrouw Eleen is bevallen van een gezonde dochter, Kiek. En in de laatste vakantieweek
heeft ook juffrouw Sanne (Ran) een dochtertje gekregen, Puck. Moeders en dochters maken
het goed!
Helaas hebben we ook minder goed nieuws. Juffrouw Lilianne is ernstig ziek. De ouders van
groep 1-2d zijn hiervan al op de hoogte gesteld. De groep wordt op donderdag en vrijdag
overgenomen door juffrouw Esther, die na een langdurige ziekteperiode haar
werkzaamheden weer heeft hervat.
Wij hebben ook nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Lonneke v. Erp (groep 4-5) en Anja
v.d. Pol (groep 6-7-8) zijn onze nieuwe IB-ers. Elcke de Jong vervangt Sanne Ran in haar
zwanger-en ouderschapsverlof in groep 7a (maandag en dinsdag), 7b (woensdag) en groep
1-2c (vrijdag). Een afwisselende en uitdagende baan!
Sabine Vervoort is als zij-instromer aan de slag gegaan, naast Juliette in groep 5b op
donderdag en vrijdag. Op maandag en dinsdag verricht zij vervangende taken. Sabine heeft
eind vorig jaar haar assessment met succes afgerond en is als zij-instromer bevoegd om les
te geven. Naast haar lesgevende taken volgt zij een aanvullend verkort traject voor scholing
en begeleiding op maat.
Tot slot hebben we een vakleerkracht gym, Jaap Smits, aangesteld. Hij gaat de gymlessen
verzorgen op maandag-, woensdag- en donderdagochtend. Joyce Blaas heeft uitbreiding van
uren gekregen en verzorgt de gymlessen op dinsdagochtend. Alle groepen krijgen zo één
keer in de week gymles van een vakleerkracht!

Ook dit schooljaar hebben we 2 lio-stagiares: Morgana Stoots (groep 1-2a) en Tim v. Dinther
(gr. 5c). LIO (Leraar In Opleiding)-ers zijn 4e jaars studenten die in de afrondende fase van de
PABO zitten. Beiden zijn 2 dagen aanwezig in de groep en zullen in dit schooljaar 5 weken de
groep zelfstandig overnemen. De ouders van de betreffende groepen worden hier tijdig over
geïnformeerd.
Ik wens al deze nieuwkomers veel succes en een fijne tijd toe op De Duinsprong!

KICK OFF
Komende 2 weken willen we het schooljaar graag samen met u aftrappen tijdens de Kick Off.
Tijdens deze bijeenkomst kunt u nader kennismaken met de nieuwe leerkracht(en) van uw
kind. De leerkrachten willen dan ook graag hun eerste ervaringen met de groep met u delen.
Daarnaast gaan zij in op informatie die van belang is voor de groep en de organisatorische
zaken. Aan het einde van de bijeenkomst worden de formulieren uitgedeeld voor de
verwachtingsgesprekken en de intekenlijsten voor de activiteiten gedurende het jaar
Ouders die niet aanwezig zijn krijgen deze formulieren de volgende dag mee via hun kind.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een informeel samenzijn met koffie en thee, waarbij u
(hernieuwd) kennis kunt maken met andere ouders uit de groep van uw kind.
De planning is als volgt:
Dinsdag 28 augustus
Donderdag 30 augustus
Maandag 3 september

19.00-19.30 u groep 5
20.15-20.45 u groep 7
19.00-19.30 u groep 3
20.15-20.45 u groep 4
19.00-19.30 u groep 1-2 en groep 8
20.15-20.45 u groep 6

VERKEERSCONTROLES
Het bestuur van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Heusden gaat in het nieuwe schooljaar
weer controles rondom de scholen uitvoeren en let in het bijzonder op het parkeergedrag
(niet bij de gele streep) + het dragen van de autogordels + gebruik kinderzitje + het laten
uitstappen aan de trottoirzijde.
Ons streven is om dit te doen in de weken: 35 t/m 37
Na deze (waarschuwende) controles zal de politie waar nodig repressief optreden oftewel
verbaliseren.
Omdat op woensdag 19 september in de provincie de actiedag “De European Day without a
road death” wordt gehouden willen wij eveneens op die 19e september bij alle scholen of ‘smorgens, ’s-middags of op het einde van de schooldag nogmaals onze neus laten zien.
Daarna willen wij in de maand oktober op uw verzoek (als u daarvoor belangstelling heeft),
de fietsverlichting van de schoolkinderen komen controleren.

LUSTRUM
De Duinsprong bestaat binnenkort 5 jaar. Dat gaan we uitgebreid vieren!!

Woensdag 19 september wordt een feestdag voor alle leerlingen van de hele school. Om die
dag onvergetelijk te kunnen maken, hebben we veel hulp van ouders nodig.
We willen u vragen van 8.30uur tot 12.30uur te assisteren bij een Vossenjacht.
De leerkrachten zijn verkleed en hebben zich 'verstopt' in een groot gebied rondom de
school. Het is de bedoeling dat de leerlingen in gemengde groepjes van groep 1 t/ m 8 (met
begeleiding van een ouder) deze "vossen" opzoeken. Indien de groepjes weer richting school
gaan, zal er nog een leuke verrassing zijn op het schoolplein.
Mogen de kinderen op uw hulp rekenen??? Zou u dan zo vriendelijk willen zijn, om de
intekenlijst van Didiguif in te vullen? (Bovenaan Digiduif naar het kopje Meer en dan de
intekenlijst invullen).
Op vrijdag 21 september hebben we onze jaarlijkse Fancy Fair.
Vanwege het vijfjarig bestaan van de Duinsprong willen we een reunie koppelen aan de
Fancy Fair. Normaal gesproken staan er leerkrachten bij de verschillende stands en
activiteiten. Aangezien we deze ook aanwezig willen laten zijn bij de reünie, zou het fijn zijn
als u eenmalig enkele taken van ons zou kunnen overnemen.
U kunt hierbij denken aan het opbouwen van de stands, pannenkoeken bakken, ijs
scheppen, nagels lakken, Oud-Hollandse spelletjes, rommelmarkt, bar, koffiekraam,
ranjastand enz.
We hebben de middag/avond ingedeeld in verschillende tijdvakken. Het zou erg fijn zijn als u
zou willen intekenen op deze intekenlijst. Deze is te vinden bovenaan Digiduif, onder het
kopje Meer en dan de intekenlijst invullen).
CULTOER
Al jarenlang is er aan het begin van het schooljaar een CULTOER. Bij deze Cultoer laten lokale
kunstenaars zien wat ze doen en waar ze goed in zijn. Ook dit jaar trekken twee
karavaans met kunstenaars uit Heusden langs de scholen en de pleinen in Heusden.
Donderdag 20 september komt de karavaan langs op de Duinsprong. De activiteiten vinden
plaats op het grasveld bij het Abraham Kuijperhof, schuin tegenover school. Loop via de
Dokter Schaepmansstraat. Om 08.45 uur start de eerste ronde. De laatste ronde is rond
11:34. Kom gerust een kijkje nemen. Meer informatie over de Cultoer is te vinden op
onderstaande site:
http://www.trefpuntheusden.nl/cultoer-2018/

DE DUINSPRONG ZOEKT HULP VAN OUDERS
De Oudervereniging en de werkgroep Ouderbetrokkenheid 3.0 zijn constructief bezig om
zoveel mogelijk ouders van onze school te betrekken bij het onderwijs van onze kinderen.
We leven immers in een tijd waar een school niet meer zonder hulp van ouders kan!
De samenwerking tussen de drie partijen (ouders- leerkrachten- leerling) is erg belangrijk
voor een goede ontwikkeling van het kind. Het is wetenschappelijk bewezen dat als de
relatie tussen thuis en school goed is, het kind zich veel beter kan ontwikkelen. Bovendien
vinden de leerlingen het erg leuk als hun vader of moeder iets voor school doet!

U kunt zich als ouder voor verschillende soorten hulp op school opgeven:
• Zo kunt u (1x per jaar op een zaterdagochtend) meehelpen met het ophalen van oud
papier voor de school. Oud papier levert veel geld op voor de school en hier hebben
we veel ouderhulp voor nodig.
• We stellen aan het begin van het schooljaar de vraag wie er groepsmoeder(s)/
groepsvader(s) willen zijn. Dit houdt o.a. in, dat u in overleg met de
leerkracht(en) vervoer regelt van de klas van uw kind naar excursies/ uitstapjes; dat u
hulpouders regelt bij Sint/ Kerst/ Carnaval; het verjaardagscadeau van de
leerkracht(en) helpt knutselen met de leerlingen, twee vergaderingen per jaar
bijeenkomt met de andere groepsouders, enz.
• Wellicht vindt u het leuk om onze Oudervereniging (OV) te versterken? Door deze
OV worden onder andere de dagen van de schoolfotograaf, allerlei feesten en de
intocht rond 5 december perfect geregeld.
• Wilt u meedenken om de samenwerking tussen de leerkrachten en ouders nóg beter
te maken? Of vindt u het leuk om nieuwe ouders wegwijs te maken op De
Duinsprong? Dan is de werkgroep Ouderbetrokkenheid 3.0 misschien iets voor u.
• Wellicht vindt u het leuk om aan de slag te gaan als overblijfkracht van de leerlingen?
We hebben een heel enthousiast overblijfteam dat vol passie de leerlingen op het
schoolplein begeleidt..
• Misschien wilt u een keertje rijden naar een excursie.
Er zijn ongetwijfeld nog véél meer taken binnen school waar hulp voor wordt gevraagd.
Mocht er iets voorbij komen wat u aanspreekt, twijfel niet en geef uzelf op. U helpt
onze school en de leerlingen er enorm mee! Wilt u zich opgeven voor één van deze mooie
taken? Dan kan dat in de tweede of derde schoolweek tijdens de Kick-off bij de leerkracht
van uw kind. We hopen op een goede en fijne samenwerking!

De volgende nieuwsbrief verschijnt 7 september.
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

