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In deze nieuwsbrief leest u over:
• Carnaval
• Ouderbetrokkenheid 3.0
• Week van de lentekriebels
• Vastenactie
• Van de MR
• Van de Oudervereniging
• NL Doet
• Schooljudo
• Kinderen rennen voor water
• Nationale voorleeswedstrijd
• Social Schools
• Gevonden voorwerpen

CARNAVAL
Het carnavalsfeest is losgebarsten op De Duinsprong! Onder de vrolijke klanken van het
Duinsprong Carnavalsbandje, verzamelden meer dan 500 kinderen en hun ouders zich in de
gymzaal. Wat een feest! Piraten, superhelden, prinsesjes, ….. de een na de ander was te
bewonderen tijdens de modeshow. Het feest werd in de gymzaal afgesloten met de langste
polonaise in Brabant! Alaaf!

OUDERBETROKKENHEID
SAVE THE DATE - SAVE THE DATE - SAVE THE DATE - SAVE THE DATE
Op woensdag 15 mei staat er van 19.30 – 21.00 u een informatiebijeenkomst gepland over
online veiligheid. Reserveer deze datum vast! In komende nieuwsbrieven wordt U hierover
nog nader geïnformeerd.

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS
In de week van 18 tot 22 maart besteden we weer aandacht aan de Week van de
Lentekriebels. Het thema van dit jaar is: "Ik wil het graag weten". Tijdens deze week wordt in
alle groepen aandacht besteed aan: weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Indien u precies
wilt weten welke lessen er in de groep van uw kind gegeven gaan worden kunt u de
leerkracht om nadere informatie vragen. Voor meer informatie: zie
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-delentekriebels/wat-de-week-van-de-lentekriebels

VASTENACTIE
De vastentijd is begonnen en dit jaar doen wij mee met de scholenactie van de landelijke
Vastenactie! We komen samen in actie voor kinderen die onze hulp het hardst nodig
hebben.
Vastenactie 2019: Schoon water verandert alles!
In de weken voor Pasen kunnen we proberen wat soberder te leven. We hebben aandacht
voor mensen die het minder hebben dan wijzelf en proberen hen te helpen. Daarbij
besteedt Vastenactie dit jaar bijzondere aandacht aan projecten rondom water.
Tijdens Vastenactie 2019 zamelen we geld in voor de campagne ‘Schoon water verandert
alles!’ We ondersteunen hiermee waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en
Indonesië. Dichtbij afgelegen dorpen worden waterputten, pompen en opslagtanks
aangelegd. Onze bijdrage brengt veel meer dan alleen schoon water: kinderen hoeven geen
water meer te halen en kunnen gewoon naar school. Kindersterfte neemt af, de gezondheid
verbetert en er is meer tijd voor school en werk. Schoon water verandert alles!
Lesmateriaal
Wij maken tijdens de vastentijd ook gebruik van het lesmateriaal van de Vastenactie. In het
lesmateriaal gaan de kinderen aan de slag met het campagnethema en staan ze stil bij de rol

die schoon water speelt in hun eigen leven en worden er verhalen uit de bijbel voorgelezen
die betrekking hebben op water of de vastentijd/Pasen.
Meer informatie over de scholenactie van Vastenactie vindt u op
www.vastenactie.nl/scholen

VAN DE MR
In MR vergadering van 21 februari zijn de notulen van 22 januari 2019 vastgesteld. Tijdens
deze vergadering is er gesproken over:
•
•
•
•
•

Het vervoersprotocol.
Sterkte en zwakte analyse van de school.
Handreikingen leraren tekort.
Social School.
Werkdruk

Hebt u vragen/ opmerkingen voor de MR, mail dan naar: mr@deduinsprong.nl
De volgende vergaderdata zijn: 27 maart, 7 mei, 17 juni

VAN DE OUDERVERENIGING

Gezocht - WANTED - Gezocht - WANTED!!!
EEN LEDENADMINISTRATEUR voor de Oudervereniging
Aan het einde van dit schooljaar (juli 2019), stopt de huidige ledenadministrateur (Jeroen
van Oijen) na vele jaren trouwe dienst.
De OV is op zoek naar een vervanger, die de taken van Jeroen kan overnemen.
De taken van een ledenadministrateur zijn als volgt:
•
•

Het bijhouden van het ledenbestand, o.a. nieuwe leerlingen of verhuizingen hierin
verwerken
Ouderbijdragen verwerken > van deze bijdragen worden diverse activiteiten betaald,
zoals schoolreisjes, kamp, Sinterklaasviering etc.
o Verzoek doen tot betaling van ouderbijdrage (via brieven)
o Bijhouden voor welke kinderen is betaald

De taken zijn vrij eenvoudig uit te voeren en de tijdsbesteding is redelijk beperkt :
•
•
•
•

In september enkele uren om het ledenbestand bij te werken (nieuwe groepen en
leerlingen).
In oktober enkele uren om de brieven te maken.
In november-december enkele uren om de betalingen te verwerken.
In januari en mei, enkele uren om de herinneringsbrieven en nieuwe verzoeken te
maken.

Je kunt dit echter zelf inrichten / verdelen, zoals je wilt.
Verdere toelichting mbt deze taken wordt graag gedaan door de OV.
Interesse of vragen ? Mail gerust naar : OV@deduinsprong.nl

NIEUWE DUINSPRONGSHIRTS
De oudervereniging heeft nieuwe Duinsprongteams gesponsord. We zijn er blij mee,
oudervereniging, bedankt!

NL DOET
Op vrijdag 15 maart is het weer NL-Doet. Onze school heeft wederom subsidie gekregen om
het schoolplein op te knappen. De kinderen van de groepen 5 en 6 gaan die middag de
schoolpleinen vegen. Hiervoor mogen ze zelf een bezem meenemen. De leerlingen van de
groepen 7 en 8 gaan aan de slag om de omgeving rondom de school op te ruimen.
Na school is het de beurt aan het team: bankjes en paaltjes schilderen, het verkeersplein
bijwerken, een oppottafel en een kas in elkaar zetten, enz.
Samen zorgen we ervoor dat het plein er weer mooi uit komt te zien!

SCHOOLJUDO
Onze leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben de
afgelopen periode mogen genieten van één of
sommige groepen zelfs twee basketbalclinics.
Martijn Haverkamp, een basketbaltrainer van
Basketbalvereniging Vlijmscherp en tevens vader van
kinderen op onze school kwam deze clinics geven.
Heel erg bedankt voor de leuke clinics. De kinderen
hebben ervan genoten en veel van geleerd!

In de periode na de vakantie krijgen alle kinderen tijdens de gymlessen een aantal lessen
schooljudo. De kinderen van de groepen 3 mogen op
donderdag 18 april als afsluiting van deze lessen naar de
dojo van de judovereniging voor een echte judoclinic en
de groepen 8 krijgen als afsluiting van deze lessen op
vrijdag 19 april een clinic selfdefence/ kickboksen. Voor
de judolessen op school is het praktisch als kinderen een
shirt met lange mouwen en een rekbare lange broek
(joggingbroek/ pyjamabroek) dragen. Schoenen zijn
tijdens deze lessen niet nodig, want judo doen we op
blote voeten. U hoort via de leerkracht van uw kind
wanneer deze lessen plaats zullen vinden, zodat u hier
rekening mee kunt houden.

NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD
Op 15 februari organiseerde de Bibliotheek Heusden de kwartfinale van De Nationale
Voorleeswedstrijd voor alle schoolkampioenen uit groep 7 en 8 van de Heusdense
basisscholen. Maar liefst 10 basisscholen hadden hun schoolkampioen aangemeld. Onze
school werd vertegenwoordigd door Evy uit groep 8a deel. Zij las voor uit Dagboek van een
muts. Helaas heeft Evy niet gewonnen, maar weer zijn toch heel trots op haar!
In de jury zat o.a. wethouder Peter van Steen en schrijver Jack Didden. Tijdens het
juryberaad verzorgde Dansstudio Urbanstylz een spetterend hiphop optreden.

KINDEREN RENNEN VOOR KINDEREN!
Op www.sjorssportief.nl is regelmatig nieuw sportief
en creatief aanbod te vinden. Onderstaande
informatie van Stichting DDL (Drunense Duinen Loop)
willen we speciaal onder jullie aandacht brengen
omdat kinderen hierbij zelf iets voor andere kinderen
kunnen betekenen:
Tijdens de kids run van de Drunense Duinenloop kun
je lekker hardlopen! Op zondag 17 maart a.s. kun je
meedoen aan de wedstrijd over 600 meter voor
kinderen t/m 7 jaar of aan die over 1100 meter voor
de iets oudere kinderen. Een deel van al het
inschrijfgeld gaat naar Stichting Leergeld.
Stichting Leergeld zorgt ervoor dat kinderen uit
gezinnen met een Heusdenpas gratis mee kunnen
doen aan allerlei sportactiviteiten. Hoe meer
deelnemers aan de DDL, hoe meer geld er naar Stichting Leergeld gaat, hoe meer kinderen er
geholpen kunnen worden.
Zo zorgen jullie er zelf voor dat straks ALLE kinderen aan de start van de kids run kunnen staan!
Schrijf je in en kom rennen! Ouders met een Heusdenpas kunnen contact opnemen met Stichting
Leergeld.

Kijk voor informatie op Sjors Sportief:
https://www.sjorssportief.nl/activiteit/71241/drunense-duinenloop-kidrun-1100meter en
https://www.sjorssportief.nl/activiteit/71240/drunense-duinenloop-kidrun-600meter

SOCIAL SCHOOLS
’t Was even wennen, weer uitzoeken hoe het ook al weer zit…. Maar: we zijn over!
Absentiemeldingen
Als u uw zoon/dochter absent wil melden, kan dat op 2 manieren, namelijk:
1) via de App
2) via de website
Via de AppAls u de app opent, ziet u onderin 5 icoontjes. Om uw zoon/dochter absent te
melden, gaat u naar het icoon 'leerlingen'
U komt nu op de pagina van uw zoon/dochter en bovenin
ziet u de button "absent melden"
Als u hierop klikt, kunt u de absentie invullen. U kunt hier
een dagdeel/dag aanklikken én de reden van verzuim.
Als u klaar bent, drukt u op "Absentie melden" en wordt de school geïnformeerd.
Via de website
Als u in het linker menu op "absenties" klikt:
Komt u in het absentie overzicht. Hier staan de eerder gemelde absenties en kunt u een
nieuwe absentie melden:
Als u hierop klikt, kunt u de absentie invullen. Als u klaar bent, drukt u op "Absentie melden"
en wordt de school geïnformeerd.
Verlofaanvragen kunnen vooralsnog nog niet via Social Schools worden aangevraagd.
Gelieve dit dan ook niet bij absentiemeldingen via overig door te geven.

GRAAG UW AANDACHT VOOR
•
•

Geen honden op het schoolplein
Rijbewijscontrole: voordat u kinderen vervoert bij excursies zijn wij verplicht
rijbewijzen te controleren.

Op di. 12 maart om 14.35 uur start Typ4fun op school weer een leuke typecursus voor
kinderen van groep 5-6-7. De lessen vinden na schooltijd plaats. Er zijn nog 3 plaatsen
beschikbaar!
Typ4fun is een erkende onderwijsinstelling en aangesloten bij het CRKBO. Het CRKBO staat
onder andere voor zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Het cursusgeld is totaal € 199,95
(lesgeld + examengeld en huur rekje) en is inclusief examengarantie. Aanmelden kan via
info@typ4fun.nl of bel naar 06-50670612! Voor meer info: www.typ4fun.nl

Nieuws van de Oudervereniging!!
Schoolreisjes 2019

Groep 1-2

16 mei Het Kwekkeltje
(datum onder voorbehoud)

Groep 3-4
Groep 5-6
bus)

14 juni Dippie Doe
28 mei Toverland (met de

GEVONDEN VOORWERPEN
Gymschoenen, rugtassen, fietssleutels, brillen….. Is uw kind iets kwijt?
Iedere eerste maandag van de maand ruimen wij op!
Kom maandagochtend 11 maart tussen 8.30-9.00 u
een kijkje nemen bij de gevonden voorwerpen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt 22 maart.

Het team van De Duinsprong wenst u allen een fijne carnaval!
Alaaf!!!!
Fijne voorjaarsvakantie!
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

