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Red jezelf, red je vriendje, groep 7
Leerlingenraad
Kerstviering, 7.30 -11.45 u, ’s middags vrij van school

In deze nieuwsbrief leest u over:
• Kerst
• Goede Gaven
• Red jezelf, red je vriendje
• Verkeer
• Van de TSO
• Beroepenmiddag

KERST
Sinterklaas heeft op 4 en 5 december onze school bezocht. Na een hartelijke ontvangst heeft
hij met zijn pieten een bezoekje aan alle groepen gebracht. Het was weer een groot feest!

Sinterklaas wil speciaal deze 2 hulppietjes van De Duinsprong bedanken voor hun hulp Bij de
Scouting Drunen. Ze hebben daar veel
kinderen blij gemaakt met hun bezoek.
De Sintversieringen zijn inmiddels weer
opgeruimd, de kerstbomen voor de dag
gehaald. De kleuterhal is al helemaal in
kerstsfeer! Met dank aan alle ouders die
een steentje hebben bijgedragen om de
school in kerstsfeer te brengen.
Op vrijdag 21 december vieren we met alle
leerlingen het kerstfeest in de kerk. Alle
leerlingen worden dan om 7.30 u op school

verwacht, waarna we gezamenlijk naar de kerk lopen. Na de viering gaan we genieten van
een kerstbuffet dat voor en door de kinderen is samengesteld. Vanaf nu hangt er op de
deur van ieder klaslokaal een intekenlijst.

GOEDE GAVEN
De feestdagen staan weer voor de deur en net als voorgaande jaren willen wij de mensen
die ziek zijn of met deze donkere dagen wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken wat
extra’s geven. Ook dit jaar mogen de kinderen weer “goede gaven” meebrengen. Dit kan op
vrijdag 14 december, maandag 17 december en dinsdag 18 december.
De bedoeling is dat de kinderen kleine producten meebrengen waarmee een leuk
kerstpakket samengesteld kan worden. Van deze producten maken we pakketjes. Deze
pakketjes zijn bedoeld voor zieke mensen of mensen die vooral in deze donkere maanden
eenzaam zijn of een moeilijke periode doormaken.
Weet u iemand in uw directe omgeving, die dit steuntje in de rug goed kan gebruiken, mail
dan naam en adres naar daisyvanaalten@gmail.com
Op dinsdag 18 december worden de fruitmanden ingepakt en bezorgd bij de adressen die
wij hebben doorgekregen.
Dus… als u iemand weet die wel een pakket kan gebruiken, of als u kunt helpen met inpakken
of als u kunt rijden om pakketten rond te brengen...We horen het graag!
Alle informatie omtrent de kerstviering en de Goede Gaven wordt in een aparte kerstbrief
gemaild.

‘RED JEZELF, RED JE VRIENDJE’
Alle groepen 7 binnen de Scala scholen gaan 2 keer per schooljaar naar ‘Red jezelf, Red je
vriendje’. Deze gym-excursie, met toegevoegde waarde voor het bewegingsonderwijs, is een
samenwerkingsactiviteit tussen het Scala Sport en Beweegteam, de sportacademie van het
Koning Willem 1College en het Gemeentelijk Sportbedrijf. Onze groepen 7 gaan in twee
groepen in december/januari en april/mei
naar zwembad Die Heygrave in Vlijmen. De
leerlingen volgen bij RJRJV een
oefen/testprogramma in het water. Alle
belangrijke vaardigheden om jezelf (en een
ander) te kunnen redden tijdens calamiteiten
in en op het water komen bij RJRJV aan bod:
zwemmen bij golfslag en met schaatsen aan,
jezelf weer in veiligheid brengen na
omgeslagen te zijn met een bootje, jezelf
zwemmend oriënteren in troebel water, veilig
op de kant komen nadat je onder het ijs
gezakt zou zijn en het redden van een ander.
De leerlingen beleven erg veel plezier aan
deze sportieve activiteit. Doordat ze tijdens
RJRJV leren en oefenen wat je het best kunt doen als je onverwacht en ongewild in het
water valt, vergroten de leerlingen hun vaardigheden, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen te

water. Dit vinden we heel belangrijk. De leerlingen krijgen beter zicht op hun eigen
mogelijkheden en moeilijkheden te water. Ook voor ouders is dit goed om te weten, bijv.
met het oog op zelfstandig naar het zwembad gaan. ‘Red jezelf, red je vriendje’ is geen
vervanger voor het vroegere ‘schoolzwemmen’. Wij wensen de kinderen van groep 7 veel
plezier en succes!
Op woensdag 19 december en zaterdag 22 december kunnen leerlingen van onze school
(niet enkel de groepen 7), tegen gereduceerd tarief, komen zwemmen in die Heygrave
omdat RJRJV gekoppeld is aan ‘School van de Week’. Neem hiervoor zelf een kortingskaartje
mee van het sportbord of vraag er een aan meneer Jaap of juffrouw Joyce Blaas. Tenslotte
wordt er, voor alle kinderen met zwemdiploma die de onderdelen uit RJRJV willen ervaren of
oefenen, in Herfst-, kerst- en meivakanties een survival-zwem-les georganiseerd in zwembad
die Heygrave, zie Boekje Sjors Sportief-Creatief / https://www.sjorssportief.nl gemeente
Heusden.

VERKEER
De afgelopen weken ben ik diverse keren benaderd door buurtbewoners. Zij hebben last van
het rij- en parkeergedrag in de Schimmelpenninckstraat. Diverse auto’s hebben al meerdere
malen schade gehad. Ook worden er in de Vennenstraat auto’s voor opritten geparkeerd.
Dit roept natuurlijk een hoop irritaties op.
Als school zijn we in gesprek met de Veilig Verkeer Nederland(VVN), Buurt Bestuurt, de
wijkagent en de gemeente om samen met de buurtbewoners tot een oplossing te komen. Ik
doe echter ook een dringend beroep op u als ouders. Laten we samen voor de veiligheid van
onze kinderen zorgen en met respect met elkaar omgaan!

VAN DE TSO (Tussen Schoolse Opvang)
Wat heeft Sinterklaas met zijn hard werkende Pieten de kinderen van de BS de Duinsprong
toch weer verwend. Wij, namens de Tussen Schoolse Opvang werden verrast met
mandarijntjes voor alle kinderen. Wat een feest om die te mogen uitdelen. Deze taak namen
we graag voor onze rekening! Wat fijn dat groente en fruit speciaalzaak van BOKHOVEN uit
Drunen, Sinterklaas en de TSO daar mee hebben geholpen, SUPER bedankt voor de
samenwerking, de mandarijntjes waren HEEL ERG LEKKER.

BEROEPENMIDDAG GROEP 8
De leerkrachten van groep 8 organiseren voor de groepen 8 op vrijdagmiddag 11 januari een
'Beroepenmiddag'. In het kader van ouderbetrokkenheid 3.0 willen we alle ouders van De
Duinsprong de kans geven om een steentje bij te dragen. Op deze middag kunnen we de
kinderen dan kennis laten maken met zoveel mogelijk verschillende beroepen. We zijn
hiervoor op zoek naar enthousiaste ouders, andere familieleden of bekenden die iets willen
vertellen over hun beroep, opleiding en hoe een dag op hun werk eruit ziet.
Lijkt het u leuk of kent u iemand die het leuk vindt om mee te doen, stuur dan voor
woensdag 12 december een mailtje naar laura.leeuwenburgh@scalascholen.nl met daarin
uw naam en beroep. We hopen op een gezellige, leerzame middag!

PRIETPRAAT

De juf had een ladder in haar panty. Tijdens de kring stak een kleutertje
zijn vinger op en vroeg: ‘Hoe Heb jij dat muizentrapje in jouw broek
gekregen? 😃

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

