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In deze nieuwsbrief leest u over:
• Update Covid-19
• Afscheid Marieke v. Nistelrooij
• Vragenlijst sociale veiligheid en welbevinden leerlingen
• Leerlingenraad
• Kinderboekenweek
• Oud papier
• Eerste Heilige Communie

UPDATE COVID-19
Het coronavirus is weer aan een opmars begonnen, ook in Brabant neemt het aantal
positieve testuitslagen toe. Vanaf 21 september is er een voorrangsprocedure voor
leerkrachten van kracht om zich te laten testen bij (milde) klachten. Echter, de praktijk wijst
uit dat er moeilijk doorheen is te komen om een testafspraak te maken. Ook garandeert de
GGD niet langer een uitslag binnen 24 uur.
Onze directeur bestuurder, Henk van de Pas, heeft via social schools gecommuniceerd dat er
geen vervanging mogelijk is voor leerkrachten die in afwachting zijn van een testuitslag of
die in quarantaine moeten. Deze leerkrachten kunnen vanuit huis digitaal thuisonderwijs
verzorgen.
We zullen dus creatief om moeten gaan met de opvang van onze leerlingen. De eerste dag
vangen wij, indien mogelijk, de kinderen van de betreffende leerkracht op. Ze kunnen in de
klas aan digitale opdrachten werken of worden verdeeld over andere groepen. Vanaf dag 2
gaan we groepen per toerbeurt naar huis sturen. Hoe we dit gaan doen, leest u in de bijlage.
Wij willen u nogmaals dringend verzoeken een noodplan voor opvang van uw eigen
kind(eren) klaar te hebben, bijvoorbeeld door opvang van kinderen onderling met ouders
van de groep te regelen, een planning te maken met opa's en oma's, andere familieleden,
buren, enz. Noodopvang op school bestaat helaas niet meer, mede omdat hiervoor geen
medewerkers beschikbaar zijn. Ik hoop in deze op uw begrip.

AFSCHEID MARIEKE VAN NISTELROOIJ
Woensdag 30 september nemen we na 15 jaar Duinsprong afscheid van Marieke van
Nistelrooij. Na haar taken als groepsleerkracht heeft zij enkele jaren terug de taken van
bouwcoördinator op zich genomen. Sinds ruim 3 jaar maakte ze volledig deel uit van het
managementteam op De Duinsprong. Marieke heeft zich met name ingezet om
ouderbetrokkenheid op de kaart te zetten. Daarnaast was zij hét gezicht van LMO (Leren
met Ouders): zij begeleidde ouders hierin en was de verbindende schakel tussen ouders

en leerkracht. Haar enorme betrokkenheid, inlevingsvermogen en enthousiasme zijn zeer
beslist van toegevoegde warde geweest voor de Duinsprong.
Marieke gaat een nieuwe uitdaging aan als directeur van basisschool De Vuurvlinder in
Geertruidenberg. Wij wensen Marieke heel veel succes toe in deze mooie baan.

LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad is weer gekozen
In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden
jaarlijks op de derde dinsdag van
september verkiezingen gehouden voor
de leerlingenraad. Uit elke groep wordt 1
leerling gekozen die namens de groep
het woord zal voeren in
de leerlingenraad. De verkiezingen
vonden dit schooljaar plaats op dinsdag
15 september. Uit die verkiezingen is
weer een ontzettend betrokken en
gemotiveerde leerlingenraad
ontstaan. Dinsdag 22 september kwam
de leerlingenraad voor het eerst bij
elkaar. De leerlingen hebben kennis
gemaakt met elkaar en er is uitleg gegeven over wat de leerlingenraad precies inhoudt. De
eerste afspraken zijn gemaakt en de eerste ideeën zijn met elkaar besproken.

VRAGENLIJST SOCIALE VEILIGHEID EN WELBEVINDEN LEERLINGEN
In augustus en september 2020 hebben de leerlingen van de groep 5-6-7-8 de vragenlijst
sociale veiligheid en welbevinden van WMKPO ingevuld. De respons op de Vragenlijst was
95%: 254 leerlingen hebben de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend.
Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van het welbevinden van onze
leerlingen. De school scoort gemiddeld 3,7. De kinderen geven de school een 9,1. Daar zijn
we als school trots op!
Beoordeelde items:

Waar leerlingen tevreden over zijn:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kinderen voelen zich veilig in de klas en op het schoolplein.
Leerkrachten treden op tegen pestgedrag
Kinderen houden zich aan de regels tegen pesten
Kinderen geven aan dat ze vriendjes in de klas hebben.
Psychische en fysieke veiligheid.
Kinderen van groep 6 ervaren de ‘gehusselde’ groepen als prettig.

Waar leerlingen vinden dat we meer aandacht aan mogen besteden:
▪
▪
▪
▪

Het optreden van de leerkrachten bij angst voor andere kinderen.
Het optreden van de leerkrachten als kinderen aan andermans spullen zitten.
Het elkaar helpen als kinderen worden gepest.
Sommige kinderen voelen zich buiten gesloten.

Actiepunten:
▪
▪

Extra aandacht voor het uitspreken van pestgedrag naar elkaar toe.
Kinderen stimuleren er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten.

De leerlingen zijn erg tevreden over de veiligheid op school. Ze hebben het prima naar hun
zin op school. Mooi om te lezen dat één van de kinderen zich veiliger op deze school vindt
dan op zijn vorige school.

KINDERBOEKENWEEK
Op 30 september gaat De Kinderboekenweek weer van start. Het moment om thuis én op
school extra veel aandacht te hebben voor boeken en lezen. Het thema van dit jaar is En
toen… Deze 10 dagen besteden we extra aandacht aan lezen. Normaal gesproken doen we
natuurlijk een gezamenlijke opening op het schoolplein maar dat kan nu helaas niet
doorgaan. Nu is er een landelijke opening bedacht. Op 30 september vanaf 10.00 bekijken
we met de kinderen de landelijke opening die live te volgen is
op www.kinderboekenweek.nl. Ook is er dit jaar weer een liedje met bijpassend dansje van
kinderen voor kinderen. (https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM&t=1s)
In de Kinderboekenweek kwamen altijd een aantal ouders of opa’s en omas voorlezen.
Helaas kan dit ook niet doorgaan. Natuurlijk blijft het wel leuk als u thuis zelf veel voorleest.
Ook dit jaar is er weer een leuke actie vanuit Sikkers. Wanneer kinderen/ouders/opa's en
oma's tijdens de Kinderboekenweek daar een boek kopen, kunnen ze het bonnetje op school
inleveren. Van het bedrag van al die bonnetjes bij elkaar mogen wij als school nieuwe
boeken halen bij Sikkers.

OUD PAPIER
Het ophalen van het oud papier is een grote inkomstenbron voor het speelplein. Iedere
derde zaterdag van de maand halen wij met aantal leerkrachten en ouders het oud papier op
in bepaalde wijken in Drunen. Het ophalen van het oud papier verloopt volgens een schema,
waardoor iedereen slechts 1 keer per jaar aan de beurt is. Ruim van te voren wordt dit
schema naar alle mensen, die meelopen, gestuurd. Op de ochtend zelf verzamel je om 8.45
uur bij de hoofdingang van De Duinsprong. Er zijn altijd leerkrachten aanwezig, die de ouders
wegwijs kunnen maken. Vervolgens komen er 3 vuilniswagens, waarvan de chauffeurs
bekend zijn met de routes. Per vuilniswagen gaan er 2 of 3 mensen mee en halen het oud

papier dan op. Doordat je met meerdere mensen op een wagen staat, wordt het minder
zwaar en is de activiteit voor iedereen toegankelijk. Rond 12.00 uur zit de taak erop en kom
je terug bij De Duinsprong. Hebt u er altijd al van gedroomd om achterop te staan bij een
vuilniswagen? Dan is dit uw kans! Twijfel niet en meld u aan door een mailtje te sturen
naar maartje.smits@scalascholen.nl.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
De datum van de Eerste heilige Communie 2021 is bekend: 18 april 2021.

VAN EEN OUDER…..
Het brengmoment van kleuters begint enkele ouders nu toch redelijk te irriteren.

Volgens mij is het de afspraak dat je je kind brengt en zodra deze de leerkracht
gevonden heeft (mijn kind zit in groep 2), je vertrekt en niet bij de poort blijft
hangen. Hier houden een aantal ouders zich niet aan! Waardoor mijn man of ik
bijna elke ochtend wel iemand moeten vragen of zij misschien de poort even
vrij willen maken, zodat mijn kind of een ander kind het schoolplein kan
betreden. Daarnaast werkt het ook niet echt dat er ouders met hun kind staan
te wachten voor de peuterspeelzaal. Die mogen namelijk het schoolplein
betreden zodra de kleuterklassen naar binnen zijn, maar dat stroopt natuurlijk
ook wel op bij die poort. Ik zou het in elk geval fijn vinden als er een oplossing
komt voor het oponthoud bij die poort.

We gaan in overleg met de peuterspeelzaal voor een mogelijke oplossing. Juffrouw Joyce
van groep 1-2c zal haar groep voortaan opwachten bij de plantenbak naast het lokaal van
juffrouw Esther. (het stukje plein tussen de peuterspeelzaal en De Duinsprong), zodat we
elkaar niet in het vaarwater zitten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt 16 oktober.
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

