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Kalenderactiviteiten september
10-09 Oudervereniging
11,12-13-09 Verwachtingsgesprekken
18-09 Studiedag, alle kinderen vrij van school
19-09 Feestdag 5-jarig bestaan: Vossenjacht
20-09 Cultoer
21-09 Fancy Fair, reünie 5-jarig bestaan
In deze nieuwsbrief leest u over:
• Subsidiegelden werkdruk
• Fancy fair en reünie
• Even voorstellen…..
• Sjors Sportief
• Koffie met Heidi
• Typ4fun
• Ophalen kinderen schoolplein onderbouw
• Veiligheidsmarkt gemeente Heusden
• Nieuwsbrief Jeugd Vakantie Vreugd Drunen 2018
• Kliederkerk

SUBSIDIEGELDEN WERKDRUK
Onze acties voor minder werkdruk hebben resultaat opgeleverd. Elke basisschool heeft een
vast bedrag, opgehoogd met een bedrag per leerling, ontvangen om de werkdruk van
leerkrachten te verminderen. Dit bedrag wordt de komende 3 jaar verstrekt. Wij kunnen
hierdoor een aardig bedrag inzetten voor extra inzet. Binnen het team hebben we gekeken
waar de werkdruk het meest woordt ervaren. In overleg met de PMR (Personeelsgeldeing
van de MR) hebben we een bestedingsplan opgesteld. Dit budget hebben wij als volgt
besteed:
0,5 FTE vakleerkracht gym. Hiervoor hebben wij Jaap Smits benoemd en heeft Joyce Blaas
uitbreiding van een ochtend gekregen. : Elke groep krijgt 1 keer per week gymles van de
vakleerkracht. Hierdoor ontstaat voor die leerkrachten 45 minuten tijd, waarin zij aan
klassentaken en administratie kunnen werken of voor het plannen van oudergesprekken
onder schooltijd.
0,14 FTE uitbreiding werktijdsfactor van Sanne Krol. Hierdoor was het mogelijk om 3 kleine
groepen 6 te maken i.p.v. combinatiegroepen, wat de werkdruk van de betrokken
leerkrachten verkleint.
0,3 FTE uitbreiding Christine Leo, leerkrachtondersteuner. Christine neemt tot 01-01-2019
dagdelen groepen over, waardoor de leerkrachten extra tijd krijgen voor klassentaken,
schooltaken, administratie of het plannen van oudergesprekken. Na 01-01-2019 wordt
Christine ingezet voor 0,3 FTE in de instroomgroep, waardoor we kleinere kleutergroepen
kunnen maken.

Het resterende bedrag hebben ingezet voor ICT: We hebben laptops aangeschaft die in
worden gezet in groep 6. Door het digitaal werken hebben de betrokken leerkrachten
minder correctiewerk, minder analysewerk en minder voorbereidingswerk om onderwijs op
maat te verzorgen. Hiermee kan het digitaal leren m.b.v. Snappet in de groepen 4 en 5
worden voortgezet. Deze laptops kunnen in de middagen worden gebruikt door de groepen
7 en 8.

FANCY FAIR EN REÜNIE
Zoals u ongetwijfeld niet is ontgaan, organiseren we ook dit schooljaar weer een fancy fair.
Dit jaar wordt de fancy fair gecombineerd met een reünie omdat De Duinsprong 5 jaar
bestaat. U bent van harte welkom op vrijdag 21 september van 16.30 tot 20.30 uur. U kunt
genieten van allerlei activiteiten, hapjes, drankjes en zelfs voor muziek wordt gezorgd.
Hopelijk tot 21 september!

EVEN VOORSTELLEN…..
Ik ben voor jullie een nieuw gezicht op basisschool De Duinsprong
en dus zal ik me even voorstellen: Mijn naam is Lonneke van ErpDominicus en ik ben vanaf dit schooljaar de Intern Begeleidster (
IB-er) voor de groepen 4 en 5 ( middenbouw).
Hiervoor was ik een aantal jaar werkzaam als IB-er op een
basisschool in Vlijmen en daarvoor heb ik nog een drietal jaren
sociale vaardigheidstrainingen gegeven op verschillende scholen
binnen stichting SCALA. Echter ben ik begonnen als leerkracht op
een basisschool in Vlijmen en heb dat zo’n zestien jaar met veel
plezier gedaan.
Ik ben 44 jaar jong en getrouwd. Samen met mijn man, mijn zoon
van 15 en mijn dochter van 13, woon ik in het mooie, kleine dorpje Herpen.
Naast mijn werk, heb ik ook nog andere hobby’s. Ik sport en wandel graag. Ik houd erg van
de natuur en het buiten zijn. Stilzitten kan ik niet zo goed, dus vaak ben ik wat aan het
klussen in en om ons huis. Ik ben graag creatief bezig. In onze tuin kan ik naar hartenlust
tuinieren, hetgeen ik ook leuk vind om te doen.
Natuurlijk vul ik mijn vrije tijd verder graag met het ondernemen van gezellige activiteiten
met man en kinderen, familie en vrienden. Mocht het gebeuren dat ik toch even ga zitten,
dan lees ik graag een boek of kijk naar een goede film.
Nu weten jullie een klein beetje wie ik ben en zeker voor de ouders van de groepen 4 en 5 is
het fijn om te weten wie mede zorg draagt voor jullie kinderen.
En mijn naam is Anja van der Pol. Sinds de start van het nieuwe schooljaar
ben ik als Interne begeleider werkzaam op De Duinsprong. Voor 3 dagen,
op dinsdag, woensdag en donderdag. Samen met mijn collega’s Marion
Erven en Lonneke van Erp.
Ik ben 59 jaar oud en woon in Herpt. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen,
die inmiddels op zichzelf wonen. Ik heb diverse hobby's, waaronder
tennissen, wandelen, lezen, bioscoop, reizen en gezellig tafelen met
vrienden en familie.

Ik ben bijna 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs, waarvan 33 jaar als leerkracht op de JPS
in Heusden, daarna heb ik in een klein team 3 jaar binnen Scala sociale
vaardigheidstrainingen gegeven en de laatste 3 jaar als intern begeleider op De Bussel in
Vlijmen werkzaam geweest. Wat mij aanspreekt als Intern begeleider is dat je samen met
alle betrokkenen (leerkrachten, ouders, specialisten ..) gaat kijken hoe we de leerlingen zo
optimaal mogelijk kunnen begeleiden / ondersteunen. Je doet het dus niet alleen, maar de
kracht zit in het samen hetzelfde doel stellen.

SJORS SPORTIEF, SJORS CREATIEF
Alle kinderen van de basisscholen in de
gemeente Heusden hebben afgelopen
woensdag 5 september een cadeautje
gekregen van het Gemeentelijk Sportbedrijf
Heusden. Het Sjors sportief/ Sjors creatief
bewaarboekje! Hierin staan alle sportieve en
creatieve activiteiten, die veel verschillende
clubs en verenigingen uit de omgeving
speciaal voor kinderen in de
basisschoolleeftijd organiseren. Om lekker in
hun vel te zitten en gezond te blijven is het
super belangrijk dat kinderen ook buiten
schooltijd actief zijn. Kijk samen met uw kind
naar alle actieve, leerzame en ontspannende
activiteiten in dit Sjorsboekje en help met
kiezen en aanmelden.
De meeste activiteiten zijn gratis en
inschrijven is verplicht. Er zit geen limiet aan
het aantal inschrijvingen per kind. Een mooie
kans dus om veel verschillende activiteiten uit
te proberen! Inschrijven kan vanaf woensdag 12 september, 16:00u en nog het hele
schooljaar tot de week voor de activiteit via www.sjorssportief.nl

KOFFIE MET HEIDI
Op 28 september, 8.30-9.15 u, nodig ik alle belangstellende ouders weer uit voor een
‘koffie met Heidi’-momentje. U bent van harte welkom in de aula van de hoofdlocatie.
Tijdens deze koffiemomentjes is er gelegenheid om allerlei zaken die bij u spelen met
elkaar te bespreken.

TYP4FUN
Op dinsdag 31 oktober om 14.35 u. start er op school een leuke typecursus voor kinderen
van groep 6-7-8. Kleinschalig, persoonlijk, kleine groepen en korte lijntjes met de ouders. In
11 lessen leren de kinderen met 10 vingers blind te typen. De lessen vinden na schooltijd
plaats. Op de dag van vandaag is het erg belangrijk om te kunnen blindtypen! Blindtypen

bevordert een goede werkhouding, een betere concentratie en het huiswerk gaat vele
malen sneller. Het is ook geschikt voor kinderen met dyslexie en concentratieproblemen.
Typ4fun werkt met een interactief en uitdagend online programma opgezet in gamevorm.
Duidelijke uitleg, interactie, goede begeleiding via email en een hoog percentage geslaagden
zijn kenmerkend voor deze leuke kleinschalige typecursus. Typ4fun is een erkende
onderwijsinstelling en aangesloten bij het CRKBO. Het cursusgeld is totaal € 189,95 (€ 164,95
lesgeld + € 25,00 examengeld) en is inclusief examengarantie. In termijnen betalen is
uiteraard mogelijk. De lessen worden gedurende de typecursus wekelijks en 2-wekelijks
aangeboden, waardoor er ruim voldoende tijd is om alle letters optimaal te kunnen
automatiseren. Kijk voor meer info op www.typ4fun.nl of mail naar info@typ4fun.nl of bel
naar 06-50670612!

PRIETPRAAT
Kleuters spelen vaak met een band en een plank. Ze bouwen hutten, glijbanen…
Komt er enthousiast een kleuter naar de juf gerend en vraagt ‘Juf, mag ik ook een bank en
een plant?’

OPHALEN KINDEREN SCHOOLPLEIN ONDERBOUW
Op het schoolplein van de onderbouw treft u niet alleen een zebrapad aan, maar ook
haaientanden. Ook zijn er parkeervakken voor de fietsen en karren van de kleuters. En om
het standbeeld op het plein is een groot vak gemaakt. Dit is het ‘wachtvak’, waar de
kinderen ‘wachten’ op de bus, op karren,….. Zo kunnen kinderen op een speelse manier
verschillende verkeersactiviteiten oefenen.
Bovengenoemde verkeerssituaties hebben daarnaast eveneens een functie bij het halen en
ophalen van uw kind(eren). De bedoeling is als volgt: als u uw kind komt ophalen blijft u
wachten achter de dikke lijn ter hoogte van de kleutergymzaal of achter de haaientanden
aan de kant van de lokalen van groep 3. Aan de andere kant van het plein is een lijn
geschilderd bij het muurtje van het lokaal van groep 4 en vanaf het kunstgras richting de klas
van juffrouw Dorothé. Het is de bedoeling dat u daar dan achter blijft staan wachten. De
leerkrachten die vanuit het kleutergebouw komen, lopen met de kinderen over het
zebrapad. De leerkrachten die vanuit het hoofdgebouw komen, gebruiken het zebrapad aan
hun kant van het plein. Als de kinderen mama, papa (of iemand anders die ze komt halen)
zien staan mogen ze daarnaartoe gaan. Als de kinderen nog niemand zien, gaan de
leerkrachten met die kinderen in het wachtvak staan bij het standbeeld. De leerkracht wacht
daar met de kinderen totdat ze zijn opgehaald. Deze manier van ophalen van uw kind(eren)
zal het overzicht over het plein voor de leerkrachten zeker ten goede komen. Wij kunnen zo
beter zien wie er opgehaald is en wie nog niet. Ook voor de kinderen is het een rustige
manier van naar buiten lopen en hebben zij wat meer de ruimte om goed te kijken naar hun
ouders/verzorgers/enz.

VEILIGHEIDSMARKT GEMEENTE HEUSDEN
Op 15 september a.s. vindt op het Raadhuisplein
te Drunen de Veiligheidsmarkt gemeente
Heusden plaats. De Veiligheidsmarkt wordt om
10.30 u geopend door de burgemeester en de
jeugd-burgemeesters Casper en Julia. De
Veiligheidsmarkt is tevens de aftrap van de week
tegen het pesten (17 t/m 21 september). Deze
dag staat in het teken van “veiligheid in en rond
de woning”. Tot 16.00 u zijn er tal van
activiteiten op het plein. Maar liefst 17
deelnemende partijen geven voorlichting of laten
zien wat zij op het gebied van veiligheid
hebben te bieden. De gehele dag door zijn er tal
van demonstraties In samenwerking met Politie,
Brandweer, Ambulance en aanverwante
organisaties wordt er informatie verstrekt over
veiligheid. Om het nog leuker en spannender te
maken worden er diverse demonstraties
gegeven. Ook kunnen kinderen met politie of
brandweer op de foto!
Meer informatie over de veiligheidsmarkt is te vinden op
Facebookpagina https://www.facebook.com/Veiligeidsmarkt.gem.Heusden.

NIEUWSBRIEF JEUGD VAKANTIE VREUGD DRUNEN 2018, door Robert Aakland
Namens het bestuur van Jeugd Vakantie Vreugd Drunen willen we alle ouders van de
kinderen, vrijwilligers en organisatoren en sponsors bedanken voor hun inzet en deelname
aan een zeer geslaagde speel- en doe week in de laatste week van de zomervakantie. Zonder
jullie steun hadden we deze week niet kunnen organiseren. Jeugd Vakantie Vreugd Drunen
word georganiseerd door enkele tientalen vrijwilligers, maar er is altijd nog behoefte aan
spelbegeleiders. Je mag natuurlijk ook zelf met je eigen idee komen, zo zijn Jolinde en Dirk
met het idee gekomen om een pupquiz te organiseren tijdens de JVV week. Johan is met het
idee gekomen om de judo bij JVV Drunen te betrekken. Robert is met het idee gekomen om
naar Monkey Town toe te gaan. Alle drie de onderdelen waren een groot succes. We zijn op
zoek naar een nog extra hoofdleiding voor Monkey Town en de Vossenjacht. En een nieuwe
hoofdleiding voor de kindermarkt en de Midgetgolf.
Onze stichting is een hele hechte club met vrijwilligers, mocht je willen meehelpen en je ziet
er wat tegenop. Dan kan ik je zeggen: iedereen helpt je mee waar dat nodig is om het spel
tot een goed eind te brengen. Je staat er nooit alleen voor! Mocht je interesse hebben om
bij de stichting JVV Drunen te willen meehelpen, laat het ons dan even weten. Je kunt een email sturen naar het secretariaat: robert_aakland@hotmail.com.
Rabobank Clubkas Campagne/JVV Drunen
Ook dit jaar doet stichting Jeugd Vakantie Vreugd Drunen mee aan de Rabobank
Clubkas Campagne waarmee € 150.000,- te verdelen valt! De leden van de bank bepalen
hoe dit bedrag verdeeld wordt. Als je een rekening hebt van de Rabobank kun je lid worden,

het lidmaatschap is geheel gratis. Je kunt op de Rabobank app of via internetbankieren
kijken of je al lid bent.
Leden van Rabobank De Langstraat ontvangen op dinsdag 2 oktober automatisch per post
een stemkaart waarmee ze hun stem kunnen uitbrengen. Ben je nog geen lid maar wil je wel
het verenigingsleven in de Langstraat steunen? Ga dan in de stemperiode ( van 2 t/m 14
oktober) naar één van de Rabobank kantoren in Waalwijk, Kaatsheuvel of Drunen om daar
het lidmaatschap aan te vragen. Je krijgt dan direct een stemkaart en volgend jaar krijg je de
stemkaart automatisch thuisgestuurd (dit i.v.m. de verwerking van nieuwe leden).
Breng jouw stem uit op Jeugd Vakantie Vreugd Drunen zodat we ook volgend jaar weer
genoeg geld in kas hebben om vele leuke dingen te kunnen organiseren!

NIEUW SEIZOEN VOOR KLIEDERKERK DRUNEN

Gered om te redden
Nu de scholen weer zijn begonnen, maakt ook Kliederkerk Drunen zich op voor het nieuwe
seizoen. De eerste bijeenkomst staat gepland voor zondag 16 september. Iedereen die op
eigentijdse en ontspannen wijze wil kennismaken met de verhalen uit de Bijbel, is van harte
welkom!
Een kijkje in het leven van Mozes
Tijdens de kliederkerk van mei maakten we kennis met de jonge Mozes. Een Israëlitisch
jongetje dat gered werd uit de Nijl en opgroeide aan het hof van de Farao. Zondag 16
september duiken we opnieuw in het Bijbelverhaal van Mozes. Dit keer is Mozes een
volwassen man, die de Israëlieten het land Egypte
helpt ontvluchten. Vervuld van dromen over een
hoopvolle nieuwe toekomst, drong de harde
werkelijkheid al snel tot hen door. Hoe moesten ze
het ooit redden, met de Egyptenaren op hun hielen
én een zee voor hun voeten? Hoop sloeg om in
wanhoop. Wat hadden ze eigenlijk aan Mozes als
hun leider? Ze waren toch zeker niet gevlucht om
te sterven in de woestijn? Er was nog maar weinig vertrouwen in een goede afloop. Totdat…

Kom het zelf ontdekken!
Ook dit keer zijn er weer zoveel mooie dingen te ontdekken in het verhaal van Mozes. Over
zijn staf bijvoorbeeld, de tien plagen, de doorgang door de Rode Zee. Maar vooral over
vertrouwen hebben én houden. Kies je eigen activiteit(en) en laat je meevoeren in het
verhaal.

Waar en hoe?
Van harte welkom: zondag 16 september, van 13.00 uur - 15.00 uur, in de aula
van basisschool De Bolster, Beukstraat 13 in Drunen. De toegangsprijs bedraagt €3,-- per
persoon, inclusief gebruik van materialen en hapje/drankje aan het einde. Opgeven kan via
kliederkerkdrunen@gmail.com. Houd ook onze facebookpagina in de
gaten: www.facebook.com/kliederkerkdrunen.
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

De volgende nieuwsbrief verschijnt 21 september.
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

