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VOSSENJACHT
5 Jaar Duinsprong, dat vroeg om een feestje! We hebben de feestactiviteiten 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. Overal in de
wijk kwamen we leerlingen met blauwe Duinsprongshirts tegen.
De leerkrachten hadden hun best op hun outfit gedaan. Een automonteur, Sneeuwitje, een
schilder, een bruidspaar, een tuinman… Er zat zelfs een heus
‘konijn verstopt op de berg in het Breeveldpark! Kinderen
vonden het leuk als ze hun leerkracht tegenkwamen en gaven
elkaar tips waar de vossen verstopt zaten.
Het was een hele wandeltocht! Velen bleven enthousiast op de
vossen afrennen Ook de allerkleinsten zetten hun beste
beentjes voor, hoewel het voor een enkeling wel erg
vermoeiend was. De vossenjacht is mede door de inzet van veel
ouders een groot succes geworden, waarvoor onze hartelijke
dank!
Na de vossenjacht stond er lekker wat drinken en chips voor alle
leerlingen klaar, weaarna ze ombeureten zich nog mochten
uitleven op twee springkussens, één op ieder schoolplein! Een
mooie start van deze feestweek!

EEN HART ONDER DE RIEM
Afgelopen week hebben alle leerlingen die bij juffrouw Lilianne in de groep hebben gezeten
haar letterlijk een hart onder de riem gestoken. Ze hebben op harten allerlei lieve wensen
geschreven. Eén van onze ouders heeft alle harten op een mooie en creatieve wijze
samengevoegd. Het resultaat mag er zijn. Al deze harten zullen juffrouw Lilianne
ongetwijfeld goed doen en haar sterken in haar genezingsproces.

WEEK TEGEN PESTEN
De Week van Pesten 2018 is van 17 t/m 21 september. Vanwege
allerlei festiviteiten in de afgelopen week, besteden wij hier
komende week aandacht aan.

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan
een gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten helpt
scholen daarbij. Jaarlijks doen meer dan 1000 scholen in het
primair- en voortgezet onderwijs mee. Elk jaar staat een ander
thema
centraal. Dit jaar is de Week Tegen Pesten georganiseerd rond het
thema Laat je zien! En daarmee bedoelen we de leerkrachten. Leerlingen moeten weten dat

ze hun leerkrachten kunnen vertrouwen en om hulp durven te vragen bij pesten.
Vertrouwen is daarbij van groot belang.
Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten willen we werken aan een fijne en veilige
school. Het voorkomen en aanpakken van pesten vraagt het hele jaar door onze aandacht en
heeft het meeste kans van slagen als wij hierin samen met u als ouders kunnen optrekken.

CULTOER
Al jaren lang is er aan het begin van het schooljaar een
Cultoer. Met veel passie en plezier hebben diverse
docenten van de Aleph een bijdrage mogen leveren. Lokale
kunstenaars lieten zien wat ze doen en 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! De kunstaanbieders hopen dat het
een springplank is naar lessen op school. Ook de Aleph
heeft veel te bieden voor leerlingen van de bassischolen, waaronder dans-, muziek- ,
theater- en beeldende lessen.

LEERLINGENRAAD
17 Juli hebben de groepen 5 t/m 8 een nieuwe vertegenwoordiger in de leerlingenraad van
onze school gekozen.
Wat is een leerlingenraad ?
In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen
die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van
onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te
komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze
bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. Bij alle ingangen hangt een foto van de
leerlingenraad van dit schooljaar.
Wat doet de leerlingenraad ?
Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar
hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden

uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan
met de ideeën die ze binnenkrijgen.
Wie zitten in de leerlingenraad ?
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw. Naast hun eigen groep, behartigen
de leerlingen uit de leerlingenraad ook de belangen van één groep uit de onderbouw, de
groepen 1 t/m 4. De leerlingenraad schooljaar 2018-2019 bestaat uit: Tim, Tim, Enis, Xenna,
Jesse, Lukas, Bo, Steffen, Gijsje, Mila, Manon en Filip. De leerlingenraad wordt begeleid door
juffrouw Laura v.d. Thillart en juffrouw Joyce v.d. Hooven.

KINDERPOSTZEGELS
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het weer zover: de Kinderpostzegelactie. Ruim 160.000 kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Ook onze leerlingen uit groep
7 en 8 doen mee. Hun missie: 400.00 kinderen helpen aan een goed thuis.
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten
duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de deuren
om postzegels en andere leuke producten te verkopen. En dat al generaties lang.
De Fabeltjeskrant op Kinderpostzegels Dit jaar staan de bekende personages van De
Fabeltjeskrant op de zegels. Deze iconische televisieserie bestaat namelijk 50 jaar.
Koopt u ook deze leuke postzegels, bijbehorende kaarten of andere leuke producten, zoals d
e shopper met tekst van Pippi Langkous, het blikje met vrolijke emojipleisters of het
heerlijke theepakket bij een van onze leerlingen?
Kind‐gemist‐briefje Hebt u onze leerlingen aan de deur gemist? Geen nood, met het kindgemist-briefje dat u in de bus vindt, kunt alsnog een bestelling in de webshop plaatsen.
Vergeet niet om gebruik te maken niet om gebruik te maken van de vermelde code! Op deze
manier wordt de opbrengst van uw bestelling bij het totaal opgehaalde bedrag door onze
school geteld.
Stichting Kinderpostzegels De missie van Stichting Kinderpostzegels is helder: ze geven kind
eren kansen op een betere toekomst. Kinderen zitten barstensvol energie, maar zijn tegelijk
kwetsbaar. Hoe mooi zou het zijn als ieder kind het beste uit zichzelf kan halen? Dat het niet
uitmaakt in welke situatie, plaats of omstandigheden het opgroeit...
Lees meer op www.kinderpostzegels.nl
De kinderen van groep 7 en 8 zijn dan om 12.00 u vrij van school, zodat zij meteen na het
startsignaal van de kinderpostzegelactie kunnen beginnen met de verkoop.

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.

OUDERBETROKKENHEID 3.0
Op de Duinsprong
1. werken school en ouders samen aan het succes en het welbevinden van de leerling
2. respecteren ouders en school elkaars specifieke deskundigheid in opvoeding en
onderwijs
3. nemen ouders en school samen beslissingen over de ontwikkeling van hun kind/de
leerling
4. nodigen ouders en school iedereen uit het voorbeeld van goede samenwerking te
volgen

PRIETPRAAT
Groep 3 ging op bezoek bij de groepen 1-2, die rond het thema dieren een dierentuin
hadden gemaakt. Zegt één groep 3-er: ‘Ik voel me weer helemaal jong!’
En een groep 7-leerling vond dat één van zijn klasgenootjes ‘de vogeltjes in de boom goed
geboulifeerd had’. Hij bedoelde natuurlijk gecamoufleerd!

VAN DE OUDERVERENIGING
Reeds geplande Oudervereniging-activiteiten schooljaar 2018-2019 :
9 oktober

22 januari

Algemene Leden Vergadering Oudervereniging de Duinsprong 20 u in de aula van de hoofdlocatie
Alle ouders/verzorgers zijn hierbij van harte welkom, de koffie staat klaar!
Schoolfotograaf

De commissie schoolfotograaf wil u graag op de hoogte brengen van een verandering in het maken
van de schoolfoto's.
Afgelopen jaren werden de schoolfoto's rond april gemaakt. Dit zal vervroegd worden naar
september. Met deze nieuwe opzet hebben leraren in september, aan het begin van het schooljaar
leuke recente foto’s, de kinderen hebben nog een leuk kleurtje van de zomer en de fotograaf heeft
dan meer mogelijkheden voor eventuele terugkom dagen.
Voor 2019 komt Foto Koch de schoolfoto's op 22 januari maken. We hebben dit jaar een
overbruggingsjaar nodig omdat Foto Koch alleen deze datum op zijn vroegst beschikbaar had.
We kunnen ons voorstellen dat er ouders zijn die deze nieuwe periode minder geschikt vinden,
echter heeft elke datum zijn voor en tegenargumenten.
Wij zijn nog op zoek naar ouders die in de schoolfotograaf commissie willen, om mee te beslissen,
bedenken en helpen op de dag zelf om leerlingen en ouders/verzorgers een blijvende herinnering
aan te kunnen bieden. U kunt zich aanmelden bij amy@live.nl

AUTISMECAFÉ
Thema Autisme; contact maken en relaties. Deze avond vindt plaats in de BaLaDe te
Waalwijk op woensdag 26 september.
Het Autismecafé is een initiatief van ouders voor ouders, familieleden, vrienden en
professionals die een kind of partner met een autisme spectrum stoornis hebben,
meemaken of begeleiden. De toegang tot de Autismecafé thema-avonden in de BaLaDe is
gratis. Het Autismecafé vervult een regiofunctie. Het vindt tweemaandelijks plaats met
wisselende sprekers, behalve in de zomermaanden.
Greet van den Berg, gastspreker op 26 september, is ruim 10 jaar werkzaam als coach en
begeleidster van mensen met psychische problematieken. Haar begeleiding richt zich niet
alleen op mensen met Autisme Spectrum problematieken. Ze is afkomstig uit de psychiatrie,
heeft veel ervaring en kennis van psychische problematieken. Vandaaruit is Greet haar eigen
praktijk gestart om zich beter te kunnen richten op een op de cliënt passende behandeling.
De cliënt staat voorop. Greet heeft zich verder geschoold om nog beter tot een individuele
begeleiding te komen. Haar laatste scholing richt zich op
slaapproblematieken. www.stichtingruth.nl
We willen deze interactieve avond in gesprek met u over het onderwerp Autisme; contact
maken en relaties. Uit de enquêteformulieren zijn de volgende vragen naar voren gekomen
die uw belangstelling hebben, met elkaar gaan we hierover in gesprek; Hoe kun je je kind of
volwassene helpen met contact maken en houden? Maken kinderen/volwassenen
met autisme anders contact dan mensen zonder autisme? Wat maakt dat contacten tot
stand komen of juist niet tot stand komen? Puberteit, andere spelregels onderling en dan?
Relaties/langdurige relaties, hoe houd je die in stand? Verbroken relaties en dan? Wij zijn
benieuwd naar uw ervaringen en oplossingen.
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, wij hopen wederom op een grote opkomst!
Verloop van de avond
19.00 uur Ontvangst met koffie & thee
19.25 uur Welkom
19.30 uur Deel 1
20.30 uur Pauze
20.50 uur Deel 2
21.30 uur Napraten
LOCATIE
Balade 1, 5142 WX Waalwijk
Ruime, gratis parkeergelegenheid aanwezig bij ingang De Jonghestraat. Toegang gratis, een
gift is welkom, vooraf aanmelden niet nodig!

THEMA-AVOND PUBERBREIN
´Zoekt u de gebruiksaanwijzing van uw puber ook?´ Op donderdag 4 oktober neemt Cecile
Kool ouders mee naar de wereld van pubers. Géén theoretische verhalen, gewoon hoe het is
om dagelijks met uw puber om te gaan. Cecile Kool ondersteunt in het dagelijks leven
leerlingen en ouders als het even niet meer gaat en heeft daarbij haar eigen, unieke aanpak.´
Aanvang: 20.00 uur Locatie: d ´Oultremontcollege Dillenburgstraat 46, Drunen Aanmelden:
oudervereniging@doultremontcollege.nl Deelname is gratis.

De volgende nieuwsbrief verschijnt 12 oktober.
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

