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In deze nieuwsbrief leest u over:
• Terugblik 2018
• Kerst
• Goede Gaven
• Obstacle Run
• Nationale voorleesdagen
• Oud papier

TERUGBLIK OP 2018
Wat is het jaar weer snel voorbij gegaan….
Wij kijken terug op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De identiteitsprijs van Veres: een erkenning voor de multiculturele samenstelling van
onze school, met respect voor iedereen. Iedereen mag én kan zijn wie hij/zij is! Wat
hebben we met de leerlingen een mooi tapijt voor vrede gelegd op het schoolplein.
Een nieuwe inrichting van de halletjes in het hoofdgebouw.
Nieuwe laptops in groep 6, we worden steeds meer gedigitaliseerd!
Het behalen van het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0.
Veel ouderhulp, waardoor we allerlei activieteiten hebben kunnen organiseren.
Zonder uw hulp was dit niet tot stand gekomen, waarvoor onze hartelijke dank!
Een geweldige fancy fair.
De viering van het 5-jarig bestaan van De Duinsprong.
De toekenning van Academische Opleidingsschool.
Een mooie eindtoets van groep 8.
Het afscheid van 70 groep 8-ers, die allen op een goede plek terecht zijn gekomen op
een VO-school.
Een jeugdburgemeester uit groep 7, Julia vertegenwoordige de Duinsprong geweldig!
Een geweldig schoolkamp, musicaluitvoeringen en afscheidsavond groep 8.
2 Lio-stagiaires, Danique v. Hassel en Henrieke v. Tilborg, die met succes hun
opleiding hebben afgerond en nu lesgeven op een andere Scalaschool.
2 nieuw wereldburgers: dochter Keet van Eleen Roosemalen en dochter Puck van
Sanne Ran.
Maar ook de ziekte van Lilian Ketelaars, we hopen dat 2019 haar veel goeds mag
brengen. Gelukkig heeft Esther Kuijsters na een lange tijd van ziekteverlof haar
werkzaamheden weer kunnen hervatten. Ook Ans Muskens heeft met haar
gezondheid getobd. We hopen dat 2019 voor haar beter uitpakt.

•

•
•
•
•

Het afscheid van 3 collega’s: Charlotte Vingerhoets is haar werk als IB-er gaan
voortzetten op de Lambertusschool in Haarsteeg, Ans Hoskam is als IB-er vertrokken
naar de Bussel in Vlijmen en Pieter Mandemakers is als leerkracht vertrokken naar
een basischool in Goirle.
En ook het verwelkomen van 5 nieuwe collega’s: Marion Erven, Lonneke v. Erp en
Anja v.d. Pol zijn onze nieuwe IB-ers, Elcke de Jong en Sabine Vervoort. Zij zijn
inmiddels helemaal ingeburgerd op de Duinsprong.
Mooie acties voor Teachers4Teachers: Joyce Blaas heeft zich in februari ingezet in
Kenia, Marijke v. Poele gaat februari 20129 naar Kenia.
Verlenging van het certificaat Gezonde School.
2 stakingsdagen, waarvan we 1 dag zelfs de school hebben gesloten. De acties
hebben geresullteerd in een mooi subsidiebedrag om de werkdruk te verminderen,
waardoor we kleinere groepen hebben kunnen maken.

KERST
Wat was het weer een sfeervolle viering in de kerk: samen luisteren naar het kerstverhaal,
zingen en elkaar fijne feestdagen toewensen. Mooi om samen met alle leerlingen,
leerkrachten en ouders het kerstfeest te
vieren. Het kerstkoortje van groep 5 heeft
super goed gezongen, begeleid door Frans van
de Hooven op het orgel.
Na afloop stond er in alle klassen een heerlijk
ontbijtbuffet klaar. Wat een sfeervolle
afsluiting van 2018, wat een mooi begin van de
kerstvakantie.
Bij deze wil alle ouders die een steentje
hebben bijgedragen, in de klas of als
verkeersouder, heel hartelijk danken. Mede
door jullie inzet hebben we er een mooi feest
van kunnen maken!

GOEDE GAVEN
December is de feestmaand, de maand van licht, de maand van gezelligheid. Er zijn echter
ook mensen in Drunen die het minder fijn hebben. Mensen die ziek zijn, of alleen tijdens de
kerstdagen.
En juist deze mensen willen de kinderen van basisschool De Duinsprong in deze donkere
decembermaand in het zonnetje zetten. Ze brachten allerlei spulletjes mee naar school:
fruit, blikjes met paté, kaarsen, zoutjes, chocola…. Noem maar op. Een aantal ouders
maakten er prachtige pakketjes van. Ze vulden wel 92 tasjes met deze gulle goede gaven.
Met hulp van de parochie, de huisartsenpost en het bejaardenhuis werd een lijst van
personen samengesteld die in deze kersttijd wel een extraatje kunnen gebruiken.
Samen met een aantal ouders brachten de kinderen van De Duinsprong vervolgens de
pakketjes op 18 december rond. Het was hartverwarmend om te zien hoe ze werden
ontvangen. En hoe dankbaar de mensen waren met deze goede gaven.
Jong en oud troffen elkaar op deze bijzondere wijze, samen droegen zij de kerstgedachte uit.
Een kerstgedachte waar De Duinsprong zich jaarlijks hard voor maakt!

OBSTACLE RUN
Graag wil ik u informeren over de obstacle run die we 11 december j.l. gehouden hebben.
Wat was het een leuke dag met enthousiaste kinderen, pabostudenten en collega’s! Onder
de swingende tonen van Afrikaanse muziek hebben de kinderen volop kunnen klauteren,
klimmen, balanceren en kruipen: wat een sportievelingen op de Duinsprong! We kijken allen
heel tevreden terug op deze dag. Die tevredenheid veranderde daarna snel ook naar grote
dankbaarheid! Zeker op het moment dat de eindopbrengst van de obstacle run duidelijk
werd: het prachtige bedrag van 1387,34 euro is door de kinderen bijeengebracht! We zijn er

allen van onder de indruk! Mooi dat onze leerlingen in deze kersttijd iets hebben kunnen
betekenen voor een ander!
Graag wil ik ieder bedanken voor de bijdrage in welke vorm dan ook!
Het geld komt helemaal ten goede aan de kinderen van de scholen in Kenia die ik in februari
mag gaan bezoeken: ook namens die kinderen alvast een welgemeend dank je wel!!
Marijke van Poele

NATIONALE VOORLEESDAGEN
De Nationale voorleesdagen zijn dit jaar van woensdag 23 januari t/m zaterdag 2 februari.
Tijdens deze periode wordt er in alle groepen extra aandacht geschonken aan het voorlezen.
Ouders, opa’s, oma’s of andere belangstellenden die graag een keertje in de groep willen
voorlezen, zijn dan van harte welkom. Vanaf maandag 14 januari hangt er op de klasdeur van
uw kind(eren) een lijst waarop u kunt intekenen.

OUD PAPIER
Ook in 2018 hebben we weer veel oud papier opgehaald! Alle ouders en teamleden die hier
een steentje aan bij hebben gedragen... heel hartelijk dank! En dat allemaal voor ons
Spannend Speelplein! Fijn als we in 2019 weer op u mogen rekenen....

De volgende nieuwsbrief verschijnt 18 januari

Het team en alle leerlingen van De Duinsprong wensen u fijne feestdagen,
een goede jaarwisseling en heel veel goeds voor 2019!

Met vriendelijke groet,
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