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In deze nieuwsbrief leest u over:
• Terugblik op 2019-2020
• Coronaprotocol na de zomervakantie
• Ouderbetrokkenheid 3.0
• Afscheid groep 8
• Jeugdvakantievreugd
• Skeelerroute

TERUGBLIK OP 2019-2020
Wat een bijzonder schooljaar! Wij kijken terug op:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

2 studiedagen in het kader van begrijpend lezen o.l.v. Yvette v. Noordt van het CED.
De start van een taalklas voor nieuwkomers op 4 ochtenden in de week.
Nieuwe laptops in de groepen 7 en 8, iPads in de groepen 1-2-3.
Het implementeren van Snappet, een digitaal verwerkingsprogramma.
Een geweldige fancy fair, met een totale opbrengst van €2.6601,89. Een mooi bedrag
voor ons Spannend Speelplein!
Een Jeugdcongres voor groep 7, een uniek evenement op abdij Mariënkroon, waar
onze leerlingen zich bewust werden van maatschappelijke problemen binnen het
thema Vrede.
En uiteraard een geweldige Santa Run, met een mooie opbrengst van voor het
Spannend Speelplein.
5 Nieuwe wereldburgers: zoon Moos van Merel Hommel, dochter Lotte van Laurie
v.d. Broek, dochter Amber van Juliette v. Beurden en dochter Nura van Joyce v.
Beers. Elise van der Heijden heeft een gezonde dochter Sophie.is woensdag 4
december bevallen van een gezonde dochter, Sophie. Wij wensen hen allen veel
geluk toe.
Naast lief kenden we ook leed: Lilianne Ketelaars en Ans Muskens zijn door ziekte al
enige tijd uit de roulatie.
We hebben een aantal nieuwe collega’s verwelkomd: Carola v. Loon als nieuwe
basisschoolcoach, Pebbles Hendriks voor de VVE, Willy Duister (leerkracht groep 6)
Daarnaast zijn er diverse vervangers ingezet: Fanny v.d. Doelen, Marjolein Knippels,
Judith Vrieling, Christine Quist en Yvette Geerts.
In september hebben wij een Europese vrijwilliger, Max Henius, verwelkomd. Hij
biedt met name ondersteuning in groep 3 en bij de bovenbouw tijdens de lessen
wereldorientatie. Ook heeft hij Duitse les aan onze groep 7- en 8-ers gegeven. 10Juli
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is zijn laatste scholdag op De Duinsprong, want na de zomervakantie gaat hij weer
terug naar Oostenrijk.
Annelies v. Gorp begeleidt ons om een doorgaande lijn in muziek te ontwikkelen en
ondersteunt en coacht als vakleerkracht de leerkrachten tijdens de muzieklessen.
Mooie acties voor Teachers4Teachers: Marieke v. Nistelrooij heeft zich in september
ingezet in Kenia. Joyce Blaas gaat februari 2020 voor de 2e keer naar Kenia.
Door de Santarun is het mooie bedrag van € 3.260,95 opgehaald.
Verlenging van het certificaat Gezonde School.
2 Stakingsdagen, waarbij we ervoor gekozen hebben de school niet te sluiten. Op de
valreep hebben de stakingsacties van de laatste 2 jaren geresulteerd in een
loonsverhoging voor alle medewerkers en een mooi subsidiebedrag om de werkdruk
te verminderen, waardoor we kleinere groepen hebben kunnen maken.
Een geweldig ouderpanel, waarin met elkaar werd gespard over digitale lessen.
Het sluiten van de scholen op 13 maart: het team heeft zich geweldig ingezet om het
onderwijs op afstand in te vullen. De groepen 1-2 mailden wekelijks een
weekplanning met taken, de groepen 5-8 zetten voornamelijk een online planning
klaar voor Snappet.
Er werd veel gechat via de chatfunctie van Social Schools en ook via Teams werd er
feedback gegeeven op het gemaakte werk.
Vanaf 11 mei zijn we met halve groepen (A- en B-groepen) weer herstart. Wat een
feestje om elkaar weer ‘live’te ontmoeten.
8 juni ging de school weer helemaal open, met uitzondering van de kleutergroepen
die nog tot 26 juni in halve groepen kwamen. Dit had voornamelijk te maken met het
niet kunnen inzetten van 5 collega’s vanwege de RIVM-richtlijnen.
Door de coronacrisis hebben we helaas geen schoolreisjes kunnen maken.
Een bijzonder, maar toch mooi afscheid van 64 groep 8-ers: musicals zonder publiek,
maar wel heel speciaal om in de Voorste Venne met je groep naar de film van je
musical te kijken op een groot scherm.

CORONAPROTOCOL
Het is nog steeds crisis, al denken velen dat het coronavirus Drunen heeft verlaten. Onze
directeur bestuurder heeft, na het directieberaad te hebben geraadpleegd, alle ouders op de
hoogte gesteld van de versoepelingen.
In het directieberaad zijn Scala-afspraken gemaakt m.b.t. het Scalaprotocol na de
zomervakantie. Dit protocol wordt aangevuld met schoolspecifieke afspraken (schooltijden,
halen en brengen, LMO, traktaties, excursies). Het protocol is voorgelegd aan de GMR, de
schoolspecifieke afspraken aan de MR. In week 34 (laatste vakantieweek) worden de nieuwe
afspraken gemaild.

OUDERBETROKKENHEID 3.0
Nieuws van de werkgroep Ouderbetrokkenheid:
Afscheid en een nieuw gezicht:
Na 5 trouwe jaren in de werkgroep Ouderbetrokkenheid actief te hebben meegewerkt, gaat
Annemiek Teurlings de werkgroep verlaten. Haar jongste dochter is nu van de basisschool af,

dus is haar betrokkenheid bij De Duinsprong stopt. We zijn haar enorm dankbaar voor haar
inzet, ideeën en betrokkenheid. We zijn op zoek naar een nieuwe ouder.
Ouderpanel:
Afgelopen schooljaar hebben we op 5 februari 2020 een Ouderpanel georganiseerd. Hierin
stonden de digitale lessen op De Duinsprong centraal. Ouders konden zelf ervaren hoe het
is, om op een tablet of laptop in de klas te werken en ze konden sparren over stellingen. Een
belangrijk item was de zithouding van leerlingen die werken op de verschillende devices. Er
is afgesproken dat een ergotherapeute in de klassen komt observeren, om te zien wat de
juiste/ beste zithouding is bij kinderen die op devices werken. Zij zal dit komend schooljaar
doen.
Deze Ouderpanel-avond was een zeer geslaagde avond en de terugkoppeling hiervan is
reeds eerder vermeld in een Nieuwsbrief. Komend schooljaar willen we graag weer een
nieuw Ouderpanel organiseren, want er waren genoeg nieuwe ideeën voor een nieuw
Ouderpanel. Gezien de huidige maatregelen van het RIVM, zal deze avond - hopelijk- in de
tweede helft van het schooljaar plaatsvinden.
Kick-off en verwachtingsgesprekken:
De kick-off zal komend schooljaar anders georganiseerd worden zoals u van ons gewend
bent. U krijgt een brief van de (nieuwe) leerkracht(en) waarin hij/ zij zich voorstelt/
voorstellen en waar alle info die u nodig heeft voor het nieuwe schooljaar in vermeld staat.
De verwachtingsgesprekken kunnen wél fysiek op school plaatsvinden, maar uiteraard
volgens de richtlijnen van het RIVM. Ook hier krijgt u aan het begin van het nieuwe
schooljaar bericht van.

AFSCHEID GROEP 8
Anders dan anders, maar heel bijzonder! Onze groep 8-ers werden over de rode loper, onder
een ereboog van gouden ballonnen feestelijk in gala verwelkomd bij de Voorste Venne. Echt
superleuk om met je groep op groot scherm naar de film van de musical te kijken. Er werd
meegezongen, gedanst… kortom een hele gezellige sfeer, bij alle groepen. De ouders hadden
zelf georganiseerd om in de foyer
van de Voorste Venne via een link
ook naar de film te kijken. Zo
waren ze er toch een beetje bij
betrokken! Met dank aan de
Voorste Venne.
Op 6 juli hebben ze met z’n allen
een avontuurlijk uitje gehad op
De Kurenpolder in Hank. Onder
begeleiding van het Biesbosch
Team hebben ze elkaar
uitgedaagd met survival,
lasergamen, kanoën, suppen en
hun klimkunsten vertoond in het
Klimpark. 7 Juli stond een duinendag op het programma. Hun basisschoolperiode hebben ze
afgesloten met een disco. Wij wensen onze groep 8-ers veel succes in het vervolgonderwijs.

VEILIG VERKEER NEDERLAND
Zo net voor de zomervakantie wil Veilig Verkeer Nederland u nog graag wijzen op het veilig
naar school gaan. Hoe kinderen ook naar school komen, lopend , met de fiets of de auto,
regels zijn er voor de veiligheid van onze kinderen. Hier hoort ook het parkeren rond de
school bij. Speciaal voor ouders hebben ze bijgevoegde folder uitgegeven.

JEUGDVAKANTIEVREUGD, door Robert Aakland namens het Bestuur
jeugdvakantievreugd Drunen.
Eindelijk is het zover, het boekje van jeugd vakantie vreugd Drunen 2020 is gereed,
Het boekje is terug te vinden op onze website: https://jvvdrunen.nl/boekje
Je kunt jezelf al inschrijven voor onze speel en doe week,
Deze is van zondag 16 augustus t/m zaterdag 22 augustus 2020.
Vanwege het Corona virus zijn we genoodzaakt geweest om 6 spellen uit het programma te
halen.
Hopelijk kunnen we deze volgend jaar weer terugplaatsen in onze speel en doe week.
Wel zijn er 5 nieuwe onderdelen toegevoegd. Al deze informatie is terug te vinden in ons
boekje en op de website.
Ouders met een kind pas kunnen bij 7 onderdelen gratis inschrijven via Stichting Leergeld.
Ook krijgen ouders met een Heusden pas 50% korting van de Gemeente Heusden.

De informatie over ouders met een Heusden Pas en met een Kind Pas van de Gemeente
Heusden is terug te vinden op onze website.
Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact opnemen met ons via het contact formulier
de website. We wensen iedereen een fijne vakantie toe en hopelijk zien we elkaar terug
tijdens onze speel en doe week.

BEWEEG MEE MET DE JONGEREN VAN DE GEMEENTE HEUSDEN!
''Jongeren, laat je horen!'', zo luidde de oproep van minister-president Rutte. Nog voor
deze boodschap zette de nieuwe Jongerenambassadeurs uit gemeente Heusden zich al
in om de stem van jongeren te laten horen in het lokale beleid. In mei en juni ontwierpen
de jongerenambassadeurs een levendige skeelerroute om de zomer van kind en jongeren
wat kleur en beweging te geven.
Skeelerroute
De skeelerroute is op 7 juli gelanceerd bij de Emmamolen in Nieuwkuijk, een van de
startpunten van de route. De route is in totaal 17 km en ook in delen te rijden. Je bent per
ronde ongeveer 35 minuten bezig, een leuk tochtje voor een mooie zomerdag.
Vanaf nu is de route tijdelijk te downloaden via https://samenmetdejeugd.nl/wpcontent/uploads/2020/06/Infographic-JAHeusden-Skeelerroute-200707.pdf
Tijdens de zomermaanden juli en augustus worden verschillende challenges gedeeld, die je
tijdens het skeeleren kan uitvoeren. Houdt hiervoor het instagramaccount @JAHeusden in
de gaten!
Skeelervereniging Skeeler Vrienden Drunen zal de route na de zomer onderhouden. Op hun
website vindt je goede tips voor een veilige tocht:
https://www.skeelervriendendrunen.nl/skeelertips/
Let wel op! Langs de route kan de eikenprocessierups voorkomen. Voorkom klachten, laat de
rups met rust en vermijd contact met nesten en spinsels. Zorg voor bedekking van de hals,
armen en benen en ga niet onder eikenbomen zitten. Meer informatie:
www.heusden.nl/Eikenprocessierups

EENRICHTINGSVERKEER
De Schimmelpenninckstraat is éénrichtingsverkeer geworden.
Inrijden vanaf de Vennenstraat is toegestaan, vanaf de Kennedystraat niet meer.
Graag aandacht hiervoor!
Ook voor mogelijke schade aan auto’s
nu kinderen buiten de poort worden gebracht en gehaald.

De volgende nieuwsbrief verschijnt 4 september.

HET TEAM VAN DE DUINSPRONG WENST U EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE TOE.
Blijf gezond, kom gezond terug van vakantie!
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

