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19, 20 en 21 -11 Facultatieve oudergesprekken
In deze nieuwsbrief leest u over:
• MR-verkiezingen
• Facultatieve oudergesprekken
• Nationaal schoolontbijt
• Ouderbetrokkenheid
• Speelgoed- en babyartikelenbeurs speel-o-theek Drunen
• Controle fietsverlichting
• Overblijfouders gezocht
•

MR-VERKIEZINGEN
Voor de herfstvakantie hebben er MR-verkiezingen plaatsgevonden. Pascal Blom is met
meerderheid van stemmen gekozen als MR-lid. Vanaf 22-10-2018 heeft hij zitting namens
de oudergeleiding in de MR. Hiermee is de MR weer op volle sterkte. De eerste MRvergadering heeft Pascal inmiddels achter de rug. Wij wensen Pascal een zinvolle tijd toe in
de MR.
In de laatste MR-vergadering heeft de MR ingestemd met het Schoolondersteuningprofiel.
Hierin staat beschreven hoe de zorg op De Duinsprong geregeld is en waar aandachtspunten
liggen. Dit document zal binnenkort op de website worden geplaatst.

FACULTATIEVE OUDERGESPREKKEN
In onze gesprekscyclus staan 2 verplichte en 1 facultatief oudergesprek gepland. Alle ouders
waren uitgenodigd voor de verwachtingsgesprekken aan het begin van het schooljaar. Na
het 1e rapport worden eveneens alle ouders uitgenodigd voor een oudergesprek om de
tussenresultaten te bespreken. In week 47 (19, 20 EN 21 NOVEMBER) staan facultatieve
oudergesprekken gepland. De leerkrachten nodigen alleen ouders uit, waarvan zij graag de
voortgang van hun kind willen bespreken. Wij hebben voor deze opzet gekozen omdat het
voor leerkrachten best lastig is om na bijna 3 maanden onderwijs de kinderen te beoordelen.
Er zijn nog niet zoveel toetsen afgenomen die een goed beeld geven van de ontwikkeling van
uw kind(eren). Heeft u vragen, dan kunt, u, zoals u gewend bent, uiteraard altijd contact
opnemen met de leerkracht.

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT DONDERDAG 8 NOVEMBER
Donderdag 8 november is het Nationaal Schoolontbijt. We vragen aan alle kinderen om een
bord, bestek ( mes, vork én lepel), een drinkbeker én een kom of schaaltje mee te brengen.
Ook mogen de kinderen deze dag in hun pyjama/onesie naar school komen.
Informatie over het Nationaal Schoolontbijt voor ouders is te vinden op:
https://www.schoolontbijt.nl/ouders

OUDERBETROKKENHEID
Zoals u vàst nog wel weet, hebben we vorig schooljaar het Certificaat behaald voor
Ouderbetrokkenheid 3.0. Dit houdt in, dat onze school aan 10 criteria voldoet om samen te
werken aan de betrokkenheid van ouders binnen onze school.
In 2015 waren we gestart met 3 werkgroepen die bestonden uit ouders, leerkrachten en
directie. Er is in de afgelopen jaren keihard gewerkt door de werkgroepen om te voldoen aan
alle criteria. Momenteel zijn deze 3 werkgroepen samengesmolten tot 1 werkgroep. Dit
schooljaar zijn er ook 2 nieuwe leden toegevoegd. Het is de taak van deze werkgroep om te
borgen, te kijken of we consequent zijn in wat we doen en om mogelijke veranderingen en
vernieuwingen aan te brengen binnen Ouderbetrokkenheid 3.0.
Dit jaar zijn er reeds 2 vergaderingen geweest. Er zijn veel nieuwe plannen ontstaan en hier
hoort u binnenkort meer over, maar 1 plan kunnen wij al verklappen: Op maandag 19
november van 8.30uur tot 9.30uur wordt er in de teamkamer van de onderbouw een
koffiemoment georganiseerd door de ouders van de werkgroep. Nieuwe ouders van
leerlingen die net gestart zijn, zijn van harte welkom om hier
met hun vragen te komen of gezellig kennis te maken met
elkaar, maar in principe zijn alle ouders hier welkom.
Wellicht vindt u het fijner om informatie van een andere
ouder te krijgen in plaats van een leerkracht. Ouders van de
werkgroep Ouderbetrokkenheid en van de Oudervereniging
zullen u van harte welkom heten!
Hopelijk tot maandag 19 november! De koffie/ thee staat
klaar!

Wintertijd, het wordt weer kouder…..
Wij zijn er alert op om de deuren gesloten te houden
en de kou buiten te laten.
Helpt u ons mee om de deuren gesloten te houden?

SPEELGOED- EN BABYARTIKELENBEURS SPEEL-O-THEEK DRUNEN
Speel-o-theek Drunen houdt zaterdag 3 november de jaarlijkse speelgoed- en
babyartikelenbeurs. Locatie: openbare basisschool Olof Palme aan de Aziëlaan 49 in Drunen.
Tijd: 13.00-14.30 uur. Entree: 2 euro (kinderen tot en met 12 jaar gratis).
De intekenlijsten kunnen worden opgehaald in de speel-o-theek, gevestigd in de Drunense
bibliotheek. Particulieren kunnen op de beurs alle soorten speelgoed, spelletjes, puzzels en
babygebruiksartikelen te koop aanbieden. Vanwege hygiëne wordt een uitzondering

gemaakt voor knuffels en kinder- en babykleding.
75 procent van de verkoopsom is voor de aanbieder, 25 procent voor de speel-o-theek.
Verkopers kunnen het speelgoed en/of babyartikelen op 3 november van 10.00 tot 12.00
uur op de Olof Palme school afgeven. Na de verkoping kan de aanbieder tussen 15.30 en
16.00 uur de opbrengst van het verkochte speelgoed en de niet-verkochte spullen komen
halen.
Openingstijden Speel-o-theek: woensdag 10.00-11.00 uur, 14.00-16.00 uur en 19.00-20.00
uur; vrijdag 19.00-20.00 uur en zaterdag 10.00-12.00 uur.
Voor meer informatie: www.speelotheek-drunen.nl

CONTROLE FIETSVERLICHTING
Dinsdag 30 oktober zijn de fietsen van de kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 gecontroleerd door medewerkers van
Veilig Verkeer Nederland. De meeste fietsen zijn goed
gekeurd, een enkeling moet nog een aanpassing doen.
Door deze actie hoopt VVN het bewustzijn onder
schoolgaande fietsers te vergroten. Nu de dagen weer
korter worden en het eerder en langer donker is, is een
goed werkende verlichting nog belangrijker. Fietsers
zonder licht vallen zelfs overdag in de mist voor het
overige verkeer nauwelijks op. Het is dan ook niet alleen
belangrijk om zelf genoeg te kunnen zien, maar vooral
dat anderen jou zien.

OVERBLIJFOUDERS GEZOCHT
Het team van de Tussenschoolse Opvang (TSO) is op zoek naar
overblijfouders. Iets voor u?
Of kent u iemand die het overblijfteam van De Duinsprong wil versterken?
(minimaal 2 dagen)
Neem dan contact op met moniquevdw@home.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt 23 november.
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