Nieuwsbrief
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Kalenderactiviteiten september
08-03 Adviesgesprekken groep 8 (digitaal)
09-03 Adviesgesprekken groep 8 (digitaal)
11-03 Studiedag: alle kinderen vrij van school
In deze nieuwsbrief leest u over:
• Update Covid-19
• Oudergesprekken
• Van de MR
• Ouderpanel
• Vakantierooster 2021-22
• Studiedag 11 maart
• Vastenactie
• Spacebuzz groepen 7

COVID-19
De afgelopen 2 weken zijn we redelijk doorgekomen. Er waren best een aantal kinderen met
verkoudheidsklachten die niet naar school konden, en ook verschillende kinderen die zich
hebben laten testen. Bij het wel / niet naar school gaan hanteren wij de beslisboom: bij
verkoudheidsklachten blijven kinderen thuis. Bij een negatieve testuitslag mogen kinderen
weer naar school, ook als nog niet alle klachten weg zijn.
Ook komen er vragen wanneer kinderen naar school mogen als ze klachten hebben gehad en
niet getest zijn. Hier geldt: kinderen mogen weer na school als ze 24 u klachtenvrij zijn. Zijn
er meerdere gezinsleden ziek geweest, dan geldt voor het hele gezin 24 u klachtenvrij van
het laatste gezinslid dat hersteld is.
Tot nu toe heb ik me 2 keer genoodzaakt gezien om een groep thuis te laten werken
vanwege het testen van een leerkracht. We mogen zo’n groep niet opdelen, en er kan ook
niet zo maar een andere leerkracht vervangen in de groep met het oog op
besmettingsgevaar voor andere groepen. Het blijft bijzonder dat wij als basisschool kinderen
in vaste groepen moeten laten werken, gespreid moeten laten spelen en pauzeren, terwijl ze
bij de BSO en op sportclubjes wel door elkaar gaan. Maar het is helaas niet anders! En
veiligheid en gezondheid staat bij ons toch voorop.
De eerste versoepeling zit er aan te komen: we passen de schooltijden van groep 3-4 aan de
schooltijden van de andere groepen aan. We merken dat de lessen in groep 3-4 niet om 8.20
u kunnen beginnen, omdat enkele kinderen met hun broertje of zusje uit de andere groepen
meekomen. Ook na school komen ouders van groep 3-4 hun kinderen eerder ophalen,
waardoor er toch drukte op het schoolplein ontstaat. Vanaf maandag 15 maart zijn de
schooltijden voor groep 3-4 8.30-14.00 u. De groepen 3 en 4 mogen vanaf 8.20 u zelfstandig
naar binnen lopen, handen wassen, zodat de lessen 8.30 u kunnen beginnen.

‘s Middags zullen de poorten vanaf 13.55 u open zijn. Een dringend verzoek om niet te vroeg
te komen om uw kind op te halen, zodat er geen onnodige drukte ontstaat. Alleen ouders
van de groepen 1-2-3 mogen verspreid op het plein op 1,5 m afstand hun kind(eren)
opwachten. Ons dringend verzoek blijft om een mondkapje te dragen. We begrijpen dat
iedereen langzamerhand een beetje corona-moe raakt, maar laten we nog even doorpakken,
samen corona buiten de school en uw eigen gezin houden.

OUDERGESPREKKEN
Ondanks de digitale vorm kijken wij terug op fijne en effectieve oudergesprekken. Door het
delen van het scherm kon veel informatie inzichtelijk worden gemaakt. In week 9 en 10 staat
in de groepen 3-7 de afname van de cito’s gepland. Onze eerste indruk valt niet tegen.
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de resultaten.
Komende week, maandag 8 en dinsdag 9 maart staan de adviesgesprekken voor groep 8
gepland. Ook deze gesprekken vinden digitaal plaats.

VAN DE MR
Terugblik heropening school
Ouders én kinderen waren blij dat ze weer fysiek naar school konden: weer samen met
vriendjes optrekken; aangepaste schooltijden worden door sommige ouders als onprettig
ervaren. Schooltijden zijn vanwege meerdere factoren naar 14.00 u aangepast, met name
m.b.t het gespreid spelen in vaste groepen. Effectieve leertijd blijft hetzelfde door het
inkorten van de pauzetijden. Voorstel om schooltijden groep 3-4 gelijk aan andere
schooltijden te trekken. De MR vindt dit een goed voorstel, mede met het oog op
uniformiteit, en stemt in met dit voorstel.
Het snottebellenbeleid blijft lastig. De beslisboom van het RIVM is hier leidend in.
De digitale oudergesprekken zijn goed verlopen, werden als erg functioneel ervaren.
Nieuwbouw
20 Januari jl. heeft een afvaardiging van de MR gesproken met Henk v.d. Pas, directeur
bestuurder Scala, over het Integraal Huisvestigingsplan. Hierin zijn de nieuwbouwplannen
voor De Duinsprong uitgesteld ten behoeve van nieuwbouw jongLeren/Wereldwijs en een
nieuw sportcomplex Plan Dillenburg / park De Schroef. De MR maakt zich zorgen over

het uitstellen van de nieuw/verbouwplannen. Aansluitend heeft Marcel Muskens
enkele gesprekken ingepland en gevoerd met de gemeente. Je blijft tegen
besluitvorming en besluiteloosheid aanlopen. De MR zou graag zien dat de
gemeente wat besluitvaardig gaat worden.
Formatie schooljaar 2021-22
Bij de formatie 2021-2022 gaan we uit van de teldatum 1-10-2020: 512 leerlingen. De
Duinsprong heeft recht op 25.27 fte, inclusief subsidie voorporTAAL (0,31 fte) en
onderwijsachterstandenbeleid (1,28 fte). Van het totale budget moet naast de
groepsbezetting en inzet leerkrachten, ook de inzet van directie, MT, IB en ondersteunend
personeel bekostigd worden. Voor het team weer een uitdaging om alle groepen weer
optimaal in te richten. In de volgende MR-vergadering zullen we aantal te formeren groepen
ter instemming voorleggen aan de MR.

Lesurentabel schooljaar 2021-22
Jaarlijks leggen we in maart de lesdagen voor het volgende schooljaar voor ter instemming.
Het vakantierooster is landelijk vastgelegd. Aan ons de taak de studiedagen en vrije dagen
evenredig in te plannen om uiteindelijk tot 940 lesuren op jaarbasis te komen.
De lesurentabel wordt, na opmerkingen vanuit de MR, definitief vastgesteld tijdens de
studiedag van 11 maart.
TSO
Het overblijven (en pauzetijden) blijft onderwerp van gesprek. Op dit moment is geen
ondersteuning van overblijfouders in te schakelen bij toezicht op het plein tijdens de
lunchpauze. De eerste verkenning in deze heeft binnen de MR plaatsgevonden. Ook het
team wordt gevraagd hierover mee te denken. In de komende MR wordt dit onderwerp
besproken, onderbouwd met voorstellen vanuit het team.
Wat verder ter tafel kwam
Dirk v. Haren is helaas als MR-lid afgetreden i.v.m. een verhuizing buiten Drunen.
Ouderpanel staat gepland op 9 maart, 20.00-21.00 u. Ouders zijn uitgenodigd om over
diverse onderwerpen mee te denken n.a.v. de vragenlijst over het thuisonderwijs.

OUDERPANEL, van de werkgroep Ouderbetrokkenheid
Onlangs hebben heel veel ouders de vragenlijst ingevuld over het thuisonderwijs. Uit deze
vragenlijst zijn onderwerpen naar voren gekomen, die wij met het team besproken hebben
en waar we ook mee aan de slag zijn gegaan. Ook hebben jullie goed meegedacht over
onderwerpen voor de online ouderpanel avond, die in het teken zal staan van het
thuisonderwijs op De Duinsprong. Deze avond staat gepland voor dinsdag 9 maart 20:00 uur.
Wat fijn dat we zoveel aanmeldingen hebben gekregen. We gaan onze ervaringen met elkaar
delen en in kleine groepjes verschillende onderwerpen bespreken. Wij houden u op de
hoogte van onze bevindingen!

VAKANTIEROOSTER 2021-2022
Herfstvakantie
25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022
Pasen
8 april
Meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart
26 - 27 mei 2022
Pinksteren
6 juni 2022
Zomervakantie
25 juli t/m 2 september 2022
De studiedagen worden nog ingepland.

STUDIEDAG 11 MAART
11 Maart staat er een studiedag gepland. De kinderen zijn 11 maart vrij van school. Tijdens
de studiedag nemen we ons rekenonderwijs onder de loep: waar staan we, doen we wat we
hebben afgesproken, waar zijn aanpassingen nodig. Aansluitend gaan we met elkaar in
gesprek over de IEP. De IEP is een leerlingvolgsysteem dat dat mogelijk beter aansluit bij

onze visie. Groep 8 doet al 2 jaren de eindtoets
IEP. We willen nu met elkaar in gesprek of we
met de hele school overstappen naar de IEP. In
november hebben we ons hierover al laten
informeren, nu willen we met
gebruikservaringen en het systeem zelf aan de
slag.
Een derde onderwerp waar we mee aan de slag
gaan is de methode Blink, een onderzoekende en ontdekkende methode voor
wereldoriëntatie. Ook hier heeft het team al een inhoudelijke workshop over gevolgd, nu
worden vervolgstappen gezet.

VASTENACTIE
De vastenperiode is begonnen en daarom doen de
groepen 5 t/m 8 weer mee aan de vastenactie.
Vandaag of volgende week krijgt uw kind een
vastenzakje mee naar huis. De zakjes kunnen tot en
met 2 april weer bij de leerkracht worden ingeleverd.
Met deze actie zamelen we geld in voor verschillende
kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Deze projecten
zijn voor iedereen, ongeacht religie, sekse of afkomst.
Door iets van onze overvloed te delen kunnen we het
leven van andere mensen verbeteren: even minderen
voor een ander.
In 2020 werden er 76 projecten gesteund voor in
totaal € 1.777. 000. Hiermee konden meer dan 100.000 mensen geholpen worden. Zo
hebben 22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen strijd kunnen leveren om hun
landrechten veilig te stellen. Drie klinieken kregen toegang tot duurzame energie, meer dan
16.000 mensen volgden een opleiding, een landbouwtraining of konden een eigen bedrijfje
starten en meer dan 2.800 mensen kregen toegang tot schoon water en betere sanitaire
voorzieningen.

SPACEBUZZ GROEPEN 7
De afgelopen week stond het in de groepen 7 in het
teken van het heelal. Met elkaar hebben we
verschillende missies uitgevoerd en kwam als afsluiting
Spacebuzz op bezoek. Spacebuzz is een
educatieprogramma en is gebaseerd op de
missietraining van een astronaut. De groepen 7 hebben
zichzelf als bemanning klassikaal voorbereid op hun
ruimtereis en hebben gaandeweg meer ontdekt over de
ruimte, de aarde, de natuur en techniek.
Nadat de groepen 7 de training succesvol hadden
afgerond, kwam de Spacebuzz naar onze school. De
Spacebuzz is een ruim 15 meter lang raketvoertuig,

voorzien van de nieuwste 4D Virtual Reality technologie.
Aan boord van de Spacebuzz zijn we samen met commandant André Kuipers afgereisd naar
de ruimte. Hier hebben we het overview effect door de ogen van astronaut mogen ervaren.
We hebben de aarde gezien als een blauwe oase vol leven. Wat gaaf om een lancering en
een spectaculaire landing te mogen meemaken. In de Spacebuzz voelt deze missie
levensecht aan !

De volgende nieuwsbrief verschijnt 26 maart
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