5 Jaar Duinsprong
Uit de fusie van basisschool De Wegwijzer en ’t Span ontstond 5 jaar gelden een nieuwe
school, basisschool De Duinsprong. De naam werd bedacht door één van de leerlingen,
Thomas Meesters, en refereert aan de enorme sprong die kinderen in 8 jaar basisschool in
hun ontwikkeling maken. En dat aan de rand van de Drunense Duinen.
De festiviteiten werden op 19 september afgetrapt met een vossenjacht. 20 Juffen en
meneren zaten verkleed verstopt in de wijk. Onder begeleiding van ouders gingen 62
groepjes leerlingen op ‘vossenjacht’. De groepjes waren samengesteld uit leerlingen uit
verschillende leerjaren. Zo gingen jong en oud samen op zoek. De leerkrachten hadden hun
best op hun outfit gedaan. Een automonteur, Sneeuwwitje, een schilder, een bruidspaar,
een tuinman… Er zat zelfs een heus ‘konijn verstopt op de berg in het Breeveldpark!
Kinderen renden enthousiast op hun verklede leerkrachten af en gaven elkaar tips waar de
vossen verstopt zaten. De vossenjacht is mede door de inzet van veel ouders een groot
succes geworden.

Na de vossenjacht stond er lekker wat drinken en chips voor alle leerlingen klaar, waarna ze
om beurten zich mochten uitleven op twee springkussens, één op ieder schoolplein! Een
mooie start van deze feestweek!

20 September stond in het teken van de Cultoer. Al jaren lang is er aan het begin van het
schooljaar een Cultoer. Lokale kunstenaars lieten zien waar ze goed in zijn. Zij gaven allemaal
tegelijk een mini-voorstelling van vijf minuten, waarnaar een klas ging kijken of meedoen. Na
die tijd schoven de leerlingen door naar de volgende voorstelling die ook weer vijf minuten
duurde. Zo hebben alle kinderen in een half uur op een speelse wijze kennis kunnen maken
met dans, muziek, theater en beeldende kunst. Onze leerlingen hebben er van genoten! En
voor de kunstaanbieders mogelijk een springplank naar lessen op onze school.
De festiviteiten werden afgesloten met een grootse fancy fair op beide schoolpleinen. De
fancy fair was niet alleen bedoeld voor leerlingen en ouders maar heeft inmiddels een
wijkfunctie waar buurtbewoners elkaar op een leuke en ontspannen wijze ontmoeten. Er
waren allerlei kraampjes, niet alleen met koopwaar maar ook met lekkere taarten en andere
lekkernijen. Op het open podium toonden kinderen hun talenten en op het pannaveld lieten
kinderen hun voetbalkunsten zien. Er was ook aandacht voor de multi-culturele
samenstelling van de wijk. Er was een … dansgroep, heerlijke … hapjes…

De fancy fair is van oorsprong in het leven geroepen om inkomsten te generen voor het
Spannend Schoolplein. Ouders en leerlingen hebben jaren samen gespaard voor de
uitdagende speeltoestellen op beide schoolpleinen. Tijdens de fancy fair werd afscheid
genomen van 3 ereleden van Stichting Spannend Speelplein: Piet Vromans (voorzitter),
Jolanda Knippels (penningmeester) en . Vol energie hebben zij zich jaren ingezet om een
uitdagend schoolplein voor onze leerlingen te realiseren. Zij waren de stimulerende kracht
achter tal van activiteiten om geld voor het schoolplein in te zamelen. Jaarlijkse
bloemetjesactie, het ophalen van oud papier, het inzamelen van cartridges, de kerstacties,
de kledingcontainer…. Zo maar een greep uit initiatieven die zij ontplooid hebben.
Om heb blijvend te eren kregen zij een bankje aangeboden. Zo kunnen zij hopelijk
ontspannen nagenieten van wat zij met z’n drieën allemaal voor elkaar gekregen hebben!

