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In deze nieuwsbrief leest u over:
• Staking 15 maart
• Ouderbetrokkenheid
• Schoolfotograaf
• Carnaval
• Social Schools
• Typecursus
• Vrije dagen
• Aanmelden nieuwe leerlingen

STAKING 15 MAART
De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft een landelijke staking aangekondigd op 15 maart
voor leraren in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs én het hoger onderwijs.
Vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek heeft zich bij de actie aangesloten, ook groepen als
PO in Actie en WO in Actie steunen de staking. Vakbond CNV Onderwijs doet niet mee. CNV
Onderwijs is van mening dat eerst onderhandelingen afgerond moeten worden.
Het zou de eerste keer zijn dat leerkrachten op alle onderwijsniveaus op dezelfde dag
staken. Met de actie hopen de bonden druk te zetten op de politiek om meer te investeren
in het onderwijs en daarmee dalende leerlingprestaties en de lerarentekorten tegen te gaan.
Het is aan de scholen zelf om de beslissing te nemen deze dag te staken. In het team hebben
we 17 januari het standpunt van de leerkrachten in deze besproken. We zijn er nog niet uit,
de meningen zijn verdeeld. We willen ons nog iets meer verdiepen in de achtergronden. In
de nieuwsbrief van 1 februari zullen wij ons definitief standpunt communiceren.

OUDERBETROKKENHEID
Vanuit de werkgroep Ouderbetrokkenheid 3.0
• Samen met de OV hebben we het gehad over verkeer rondom school. Deze
vergadering gaat op een ander moment plaatsvinden omdat de gemeente een
nieuwe afspraak gaat maken.
• Fijn dat de beroepenmarkt zo'n succes was. In het kader van ouderbetrokkenheid fijn
dat er zoveel aanmeldingen van ouders waren.
• Dit jaar worden de groepen 7 gevraagd om sollicitatiebrieven te schrijven, zodat we
volgend jaar ook weer enthousiaste leerlingen hebben om rondleidingen met ouders
te kunnen doen.

•

We zijn aan het brainstormen om een thema-avond te organiseren voor de ouders
van de Duinsprong. Die zal in mei plaatsvinden. Nu gaan we navraag doen bij Halt,
GGD enz. voor een pakkend thema.

•

Het koffie en thee moment met de ouderbetrokkenheid groep bij de kleuters zal
plaatsvinden op vrijdag 1 februari. Graag horen we van ouders wat ze fijn vinden op
De Duinsprong. Wat moeten we als school zeker blijven doen en waar is er ruimte
voor verbetering. We hopen op meer ouders die in gesprek willen.

SCHOOLFOTOGRAAF
22 Januari bezoekt fotograaf Koch onze school om de schoolfoto’s te maken. U bent hier
inmiddels via een aparte brief van de commissie schoolfotograaf over geïnformeerd.

CARNAVAL
Namens de carnavalscommissie "Ge kunt ut schudde!"
We hebben het motto dit jaar heel letterlijk genomen, daarom is de carnavalsoptocht
geschrapt. Natuurlijk hebben we daarvoor in de plaats iets leuks bedacht, namelijk .........
daar hoort u t.z.t. meer over. Alaaaaaaf!
VAN DE WERKGROEP DWERGONIE
Over enkele weken is het alweer carnaval en ook dit jaar organiseren de werkgroep
Dwergonië een leuke Dwergonische kinderoptocht voor alle kinderen in de gemeente
Heusden. Dit jaar zal de optocht plaats vinden op maandag 4 maart.
De werkgroep heeft ons verzocht het inschrijfformulier te verspreiden. (zie bijlage). De jeugd
heeft de toekomst en zij hebben ook deze jeugd hard nodig om het carnaval in Dwergonië te
laten voortbestaan.

SOCIAL SCHOOLS
Met ingang van 4 februari stappen wij over op Social Schools. Social Schools vervangt
Dididuif. Alle gegevens worden 4 februari ingelezen en overgezet.
Via onderstaande link kunt u een filmpje bekijken over Social Schools.
https://www.socialschools.nl/30-voor-ouders
Op deze site wordt uitgelegd wat u moet doen wanneer de school overgaat, en wat de
belangrijkste onderdelen zijn van Social Schools 3.0. Ook kunt u doorklikken naar veel
gestelde vragen.
In de nieuwsbrief van 1 februari volgt een update.

TYPCURSUS GROEP 6-7-8 TYP4FUN
Op dinsdag 12 maart start Type4Fun met een
nieuwe cursusgroep, een leuke typecursus voor
kinderen. Kleinschalig, persoonlijk, kleine groepen
en korte lijntjes met de ouders dat is waar Typ4fun
voor staat! In 11 lessen leren de kinderen met 10
vingers blind te typen. De lessen vinden na
schooltijd plaats. Typ4fun is een erkende
onderwijsinstelling en aangesloten bij het CRKBO.

Het CRKBO staat onder andere voor zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Het cursusgeld is
totaal € 189,95 (€ 164,95 lesgeld + € 25,00 examengeld) en is inclusief examengarantie. In
termijnen betalen is uiteraard mogelijk. De lessen worden gedurende de typecursus
wekelijks en 2-wekelijks aangeboden, waardoor er ruim voldoende tijd is om alle letters
optimaal te kunnen automatiseren.
Voor meer info: kijk op www.typ4fun.nl of mail naar info@typ4fun.nl of bel naar 0650670612!

VRIJE DAGEN
7 en 8 Februari zijn alle kinderen vrij van school. Wij gaan 8 februari o.l.v. professor Dolf
van den Berg aan de slag met onze visie om tegemoet te komen aan de individuele
onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Hoe kunnen wij onze organisatie zó inrichten, dat
we meer recht kunnen doen aan de verschillende niveauverschillen en gedifferentieerd
onderwijs aanbieden? Een inspirerend traject!

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
Heeft u een kind dat komend schooljaar 4 jaar wordt?
Graag aanmelden vóór 1 maart. Wij zijn namelijk al begonnen met de voorbereiding voor
komend schooljaar. Het is fijn als wij tijdig weten hoeveel kleuters er in 2019-2020 gaan
instromen, zodat we ook daadwerkelijk alle kleuters kunnen plaatsen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt 1 februari.
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

