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In deze nieuwsbrief leest u over:
• Update Covid-19
• Kerstviering
• Klimaatschaal
• Jeugdburgemeester
• Veilig Verkeer Nederland

COVID-19
Helaas is het virus niet aan ons voorbij gegaan. De afgelopen 2 weken is juf Chantal in
zelfisolatie en quarantaine geweest, nadat ze positief was getest. 11 December mag ze uit
quarantaine en, als ze 24 u. klachtenvrij is, verwachten we dat ze 14 december haar
werkzaamheden weer gaat oppakken.
Helaas zit er een vakantiereisje met kerstmis niet echt in: voor de meeste landen geldt een
negatief reisadvies en een quarantaineplicht van 10 dagen bij terugkomst. Ook wordt ons
dringend geadviseerd niet teveel contacten op te zoeken in de vakantie. Wellicht kunt u hier
met speelcontacten van uw kind(eren) rekening mee houden.
Voor het schoolplein geldt nog steeds: houd afstand en draag bij voorkeur een mondkapje.
Niet alleen om u zelf te beschermen, maar ook voor anderen.

KERSTVIERING
De minister-president bood ons 8 december tijdens de persconferentie weinig perspectieven
voor kerstmis. Het aantal besmettingen blijft stijgen i.p.v. dalen. Mark Rutte doet een
dringend beroep op iedereen om zich strikt aan de huidige regels te houden om het aantal
besmettingen terug te dringen. Wij hadden, net als u, gehoopt op versoepelingen.
Om zoveel mogelijk bewegingen te beperken, hebben we helaas moeten besluiten om de
Kerstviering donderdagavond 17 december te laten vervallen. Dit brengt extra breng- en
haalmomenten met zich mee, die we op dit moment niet verantwoord vinden. Zeker niet, nu
de laatste tijd ook verschillende gezinnen door het coronavirus zijn getroffen en in isolatie of
quarantaine zitten. Niet het virus verspreidt zich, wij verspreiden het.
De Kerstviering hebben we verplaatst naar de vrijdagochtend 18 december, in de eigen klas.
Tussendoor wordt er chocomel geschonken en iets lekkers uitgedeeld (coronaproof), om
toch een feestelijk tintje aan de viering te geven. De kinderen hoeven dus geen fruit en
drinken mee te nemen op 18 december.
De schooltijden zijn 8.30-11.45 u.
Laten we hopen dat 2021 ons perspectieven biedt en uitzicht op betere tijden.

KLIMAATSCHAAL
In november 2020 is de Klimaatschaal afgenomen in de groepen 5 t/m 8
Deze analyse gaat over de beleving van de leerlingen op De Duinsprong en betreft de
categorieën kwaliteit van de onderlinge leerlingenrelaties, sfeer in de klas, orde in de klas en
de kwaliteit van de interactie leerkracht - leerlingen. De vragenlijst is afgenomen bij 273
leerlingen van De Duinsprong, waarvan 138 jongens en 135 meisjes de lijst hebben ingevuld.
Als school hebben we de norm op 80% vastgesteld, deze hebben we ruimschoots behaald:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

84,7 % heeft geen problemen met de kwaliteit van de onderlinge leerlingenrelaties
98,3 % heeft geen problemen met de sfeer in de klas.
De grootste groep leerlingen waardeert de sfeer in de klas zeer hoog.
88,7% heeft geen problemen met orde in de klas
94,0% heeft geen problemen met de kwaliteit van de interactie leerkracht - leerlingen
De grootste groep leerlingen waardeert de kwaliteit van de interactie leerkracht - leerlingen.
Alle leerkrachten maken een groepsanalyse en zetten, daar waar nodig, interventies vanuit
de Kanjertraining in.

Moet uw kind naar de dokter of tandarts?
Plan een afspraak zoveel mogelijk na school!

JEUGDBURGEMEESTER
Koen Franken uit groep 7a is uit 21 kandidaten gekozen als nieuwe jeugdburgemeester 2021,
samen met Jikke van den Besselaar van de TH.Rijkenschool zijn deze avond gekozen als
jeugdburgemeester voor 2021. Maar liefst achttien meiden en drie jongens presenteerden
zich deze avond. Volgens burgemeester Willemijn van Hees gingen er geen verliezers naar
huis. ‘’Ik ben ontzettend trots dat er 19 ambassadeurs het gemeentehuis verlaten.’’
In de komende raadsvergadering worden de nieuwe jeugdburgemeesters aan de
gemeenteraad van Heusden voorgesteld, waarna zij officieel de ambtsketen overhandigd
krijgen van Eefje en Noah, de jeugdburgemeesters van 2020.
Donderdagochtend hebben we met de grepen 7 geproost op onze nieuwe
jeugdburgemeester en wensen we Koen veel succes met de uitvoering van deze uitdagende
taak!

VEILIG VERKEER NEDERLAND (VVN)
Beperkte fietsverlichtingscontroles bij Heusdense scholen in 2020
Het Corona-virus gooide dit jaar veel roet in het eten
wat de jaarlijkse fietscontroles betreft. was dit jaar
bepalend voor de wijze van en het aantal uitgevoerde
verlichtcontroles op de Heusdense scholen. Op de
meeste scholen waren ”buitenstaanders” dit jaar i.v.m.
mogelijk besmettingsgevaar niet welkom. Zo ook op
onze school. Om toch een fietscheck te doen biedt VVN
een online fietscheck aan. Kijk op de fietscheck online op : https://vvn.nl/fietscheck.
Wellicht een tip voor de kerstvakantie:
Download de games Virtual Car (https://vvn.nl/virtualcar) Wheelie Pop
(https://vvn.nl/wheeliepop) en de app Uit de hoek (https://vvn.nl/dodehoekles) . Hiermee
kun je thuis spelenderwijs leren over verkeer. Leuk voor jong en oud!
Of test je kennis! Op https://vvn.nl/testjekennis vind je quizzen en tests over verschillende
verkeersthema's.

GEVONDEN VOORWERPEN

Mist uw kind een gymbroek-of schoenen, een trui, drinkbeker of een spijkerjasje?
18 december ruimen wij op….
De gevonden voorwerpen liggen in het kastje naast groep 4b!
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