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Ontvangst Sinterklaas en Sinterklaasviering
Sinterklaasviering
Studiedag, alle leerlingen vrij van school
MR

In deze nieuwsbrief leest u over:
• Personele wijzigingen
• Verkeer
• Protocol vervoer
• Controle fietsverlichting
• Nieuws van de sinterklaascommissie
• Pietendansles groep 1-2
• Vignet gezonde school
• Van de OV
• Stagesprong
• Gevonden voorwerpen
• Kinderrechtendag groep 8c
• Thema-avond Autismecafé Waalwijk
• Overblijfouders gezocht

PERSONELE WIJZIGINGEN
Na de kerstvakantie gaat Coby v. Loon, groep 1-2c, gebruik maken van het generatiepact. Dit
houdt in dat zij 3 dagen inzetbaar is in de groep, te weten op woensdag, donderdag en
vrijdag. Op maandag en dinsdag zal Sabine Vervoort verantwoordelijk zijn voor de groep. Zij
zal naast haar 2 werkdagen structureel één dag (donderdag of vrijdag) samen met Coby de
groep doen, zodat er een goede afstemming en overdracht kan plaatsvinden. Sabine zal
vanaf week 47 al één dag meedraaien in groep 1-2c.
Hierdoor ontstaat er ruimte naast Juliette van Beurden in groep 5b. Deze ruimte wordt
ingevuld door Sanne Ran, die vanaf de laatste schoolweek in december weer inzetbaar is na
haar zwangerschapsverlof. Juliette gaat les geven op maandag, dinsdag en vrijdag, Sanne
Ran is verantwoordelijk voor de groep op woensdag en donderdag.
Elcke de Jong, die momenteel op vrijdag in groep 1-2c staat, zal haar werkzaamheden op
maandag en dinsdag voortzetten in groep 7a. Dat betekent dat Sanne Ran niet wordt ingezet
in groep 7a.
Bovengenoemde personele wijzigingen gaan in na de kerstvakantie.

VERKEER
Maandag 12 november heeft de verkeerscommissie van onze school samen met Buurt
Bestuurt, VVN (Veilig Verkeer Nederland) en een aantal buurtbewoners gesproken over de
verkeerssituatie in de Schimmelpenninckstaart. De bewoners ervaren veel overlast van
foutparkeerders en hebben zelfs schade aan hun eigen auto’s ondervonden. Daarnaast
hebben onze leerlingen hierdoor vaak geen goed uitzicht bij het oversteken.
Het parkeerprobleem blijft ons zorgen baren. Samen zijn we op zoek naar een goede
oplossing. Controles van de politie en VVN leveren niet het gewenste resultaat.
Wij dagen u daarom uit met ons mee te denken!
Heeft u een creatieve oplossing?
Wil u ons meehelpen dit probleem aan te pakken?
Hoe meer ideeën, hoe veiliger de situatie wordt!
U kunt uw ideeën, mailen naar de voorzitter van de verkeerscommissie,
ans.muskens@scalascholen.nl.
Wij hopen, mede namens onze leerlingen, op uw medewerking

PROTOCOL VERVOER:
Leerlingen gaan wel eens op uitstapje met de auto, op schoolreisje met de bus, lopen wel
eens naar de bibliotheek, of fietsen naar de duinen, enz. Om dit vervoer zo goed mogelijk te
laten verlopen, zijn er goede, duidelijke afspraken nodig in de vorm van een protocol.
Onze school voelt zich verplicht om een Protocol Vervoer te hebben.
Veel afspraken die in dit protocol staan, zijn bij de meeste ouders en leerkrachten bekend.
Tóch zijn er 2 aspecten, die nieuw voor ons zijn:
1. Vóórdat er met de auto gereden wordt naar een excursie/ uitstapje, moet de
chauffeur zijn/ haar rijbewijs laten zien aan de leerkracht. Deze wordt dan
gecontroleerd op geldigheid.
2. Indien er een 7 persoonsauto wordt gebruikt, zijn er 6 inzittenden verzekerd.
De Duinsprong heeft dit protocol op de website staan. Voel u vrij om deze afspraken vervoer
van kinderen eens door te lezen.

CONTROLE FIETSVERLICHTING
Hieronder de resultaten van de door VVN-Heusden gehouden verlichtingscontroles in het
najaar. VVN benadrukt nogmaals de noodzaak van een goede verlichting en het risico dat de
kinderen lopen indien de fietsverlichting en/of reflectie niet aan de eisen voldoet.
Het blijft uiteraard de verantwoording van u als ouders om uw kind met een goede fiets de
straat op sturen.
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NIEUWS VAN DE SINTERKLAASCOMMISSIE.
Zoals u weet zal Sinterklaas samen met zijn Zwarte Pieten op 4 en 5 december een bezoek
aan onze school brengen. Op dinsdag 4 december zullen we hen om 8.45 uur met alle
kinderen buiten in de Churchillstraat opwachten. We willen u dringend vragen om uw auto
daar dan niet langs het trottoir te parkeren, maar in een andere straat. Na aankomst wordt
Sinterklaas welkom geheten op het podium op het grote speelplein. Uiteraard bent u van
harte welkom om ook te komen kijken naar de aankomst.
Sinterklaas en zijn Pieten gaan daarna het eerst bij de kleutergroepen op bezoek. Zij hoeven
deze dinsdag geen fruitspullen mee naar school te nemen omdat alle kinderen iets lekkers
krijgen van de OV. Ook groep 8 wordt met een bezoek van de sint vereerd.
Op woensdag 5 december bezoekt de sint de overige groepen. 6 December is een vrije dag.
Op 7 december mogen alle kinderen iets meenemen naar school om te laten zien wat ze van
Sinterklaas gekregen hebben. Zorgt u er wel voor dat kleine onderdelen thuis blijven? Wij
wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest toe.

PIETEN DANSLES VOOR DE GROEPEN 1-2
Op dinsdag 27 november krijgen alle kinderen van de groepen 1-2 een pieten dansles.
Deze les wordt verzorgd door dansdocent Nikki Habraken.
Wilt u uw kind deze dag gymschoenen meegeven? (gymkleding kan thuis blijven)
De kinderen mogen een pietenpet op/pak aan als zij dat leuk vinden.
De kinderen van groep 1-2A starten (zoals gewend) om 8.30 uur meteen bij de gymzaal.
We maken er een gezellige dansles in sinterklaassfeer van!

VIGNET GEZONDE SCHOOL
Onze school heeft het vignet Gezonde School wederom behaald. Met het vignet Gezonde
School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere
leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft speciale aandacht voor het themacertificaat Sport& Bewegen Hiervoor
zetten we de volgende activiteiten in: Sjors Sportief, Pleinsport (sport na school), de
Koningspelen, ons Spannend Speelplein, het uitdagende speelplein dat veel mogelijkheden
biedt om te bewegen, sportieve uitstapjes zoals schooljudo, schoolatletiek, score voor
gezondheid bij RKC, Red jezelf, red je vriendje, schooltennis….. zomaar een greep uit
sportieve activiteiten waaraan onze leerlingen deelnemen. Daarnaast hebben we ons
gymonderwijs een extra impuls gegeven door de inzet van een vakleerkracht gym.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

VAN DE OV
Oproep:
Dankzij de decorbouwers van een toneelclub hebben wij nieuwe houten poppen voor
onze kerststal in de aula gekregen. Hier zijn wij uiteraard heel blij mee. Echter, we zijn nu
nog op zoek naar mensen die deze poppen
willen/ kunnen beschilderen.
Vindt u het leuk, of kent u iemand die het
leuk vindt om deze klus voor de school op
zich te nemen, dan horen wij dat graag. U
kunt persoonlijk contact opnemen met
Marieke van Nistelrooij, maar dat kan ook
via de mail:
marieke.van.nistelrooij@scalascholen.nl
Alvast heel hartelijk bedankt.

STAGESPRONG
De Duinsprong is een Academische Opleidingsschool. Wij leiden diverse studenten van de
PABO op en begeleiden de lio (Leraar In Opleiding)-studenten bij hun onderzoek.
Via de link: https://jil.st/x7nY94 leest u de ervaringen van onze pabostudenten.
Mooi om te lezen dat onze studenten het zo naar hun zin hebben op de Duinsprong!

GEVONDEN VOORWERPEN
Gymschoenen, rugtassen, fietssleutels, brillen…..
Is uw kind iets kwijt?
Iedere eerste maandag van de maand ruimen wij op!
Kom maandagochtend 1 december tussen 8.30-9.00 u
een kijkje nemen bij de gevonden voorwerpen.
Het kastje met gevonden voorwerpen staat in de gang bij groep 4, naast de teamkamer.
Na maandag 1 december worden de gevonden voorwerpen opgeruimd.

KINDERRECHTENDAG GROEP 8C
Groep 8c was 20 november uitgenodigd om de Kinderrechtendag in Tilburg bij te wonen.
Als klas vertegenwoordigden ze de gemeente Heusden om mee te denken over de rechten
van het kind. Samen met de jeugdburgemeesters Julia (de Duinsprong) en Kasper (het
Kompas uit Nieuwkuijk) heeft de klas die dag 3 workshops gevolgd.

THEMA-AVOND AUTISMECAFÉ
Het Autismecafé Waalwijk organiseert een informatie-avond met als thema Hoe kies ik de
juiste school voor voortgezet onderwijs voor mijn kind met autisme? Deze avond vindt
plaats in de BaLaDe te Waalwijk op woensdag 28 november
Het Autismecafé Waalwijk vervult een regiofunctie en is gratis toegankelijk.
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.
Welke aandachtspunten zijn van belang bij je zoektocht naar een passende school in het
voortgezet onderwijs voor je kind met autisme? Hoe kies je de juiste middelbare school? Op
welke manier kan ik een school beoordelen? Wat is Passend onderwijs, wat betekent dat
voor mijn kind? Wat mogen ouders aan afstemming van school verwachten? Hoe kun je een
school houden aan wat toegezegd wordt? Onze gastsprekers bespreken dit deze avond, aan
de hand van hun expertise. Het is een interactieve avond, zoals altijd is er ruimte voor uw
vragen en ervaringen. Graag nodigen wij leerkrachten en docenten uit voor deze avond, om
deel te nemen aan het gesprek en ervaringen te delen.
De gastsprekers zijn Jos Derksen, Hilde van Rijsewijk Rolph van Seeters:
Deze avond is toegankelijk voor leerkrachten, docenten, 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 AVOND
19.00 uur Ontvangst met koffie & thee
19.25 uur Welkom
19.30 uur Deel 1
20.30 uur Pauze
20.45 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!

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

