 Agenda
Schoolvakanties 2018-2019

Herfstvakantie: 15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 4 t/m 8 maart 2019
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2019
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2019
28 november
28 november
29 november
29 november
5 december
5&6 december
11 december
11 december
12 december
18 december
19 december
20 december
21 december

Inloopspreekuur bij Mirjam van 8.45-9.30 uur
Vergadering KouS, locatie Sprong
Livestream Minister A. Slob
Gymschoentjes worden gezet
Sinterklaasviering (Spaanse les na schooltijd vervalt)
Tweedaagse Leergang IKC vanaf 10.00 uur, Mirjam Rutte
Leerlingenraad XL
Ouderraad
Mogelijke staking
Medezeggenschapsraad
Inloopspreekuur bij Mirjam van 8.45-9.30 uur
Columbus
Kerstviering van 17.00-19.00 uur (leerlingen zijn ‘s middags vrij)

Jarigen in december
10 d
 ecember
11 d
 ecember
28 d
 ecember

Kira Katerberg (8)
Jenth Grevink (8)
Bas Kleinepier (11)

29 d
 ecember
30 d
 ecember

Stijn Wijkel (12)
Luuk van Lieshout (8)

Iedereen van harte gefeliciteerd!

●

●

●

Goed Nieuws Journaal

De oriëntatie avond over de “Toekomstige Schooltijden” heeft plaatsgevonden.
Er waren ongeveer 40 belangstellende ouders. De gastsprekers hebben veel
informatie- en antwoorden op vragen kunnen gegeven. De powerpoint
presentatie is inmiddels aan alle ouders gemaild, zodat iedereen de informatie
kan nalezen. De MR stuurt ouders eind november een vragenlijst waarop u uw
voorkeur kunt aangeven. De vragenlijst is raadplegend bedoeld.
De Sprong heeft een subsidieaanvraag gedaan voor de regeling “Impuls
Muziekonderwijs”.  De aanvraag is digitaal ingediend en wordt op volgorde van
binnenkomst behandeld. De looptijd van het project is drie jaar. Als de
subsidie wordt toegekend ontvangt u meer informatie over de inhoud van het
project.
Firma Breed (het bedrijf van de ouders van Romy en Luca) heeft in de
herfstvakantie alle binnenmuren geverfd, de muren zijn weer stralend wit.

●

●

●

●

●

Daarnaast hebben ze nog diverse andere karweitjes extra gedaan. We hebben
een zeer ‘vriendelijke’ factuur ontvangen en willen de firma Breed heel
hartelijk bedanken voor deze mooie manier van sponsoring.
De laatste weken zijn er heel wat extra karweitjes in de school uitgevoerd
door de opa van Pleun, Floor, Luuk en Tim. Hij heeft vogelhuisjes opgehangen,
meubelsets gerepareerd en nog veel meer. Heel erg bedankt Mike! De
bovenkanten van de banken uit de speelzaal worden momenteel geschuurd en
gelakt. Super!
Op maandagmiddag komt stagiaire Yaël van Bergeijk ervaring opdoen in de
gymzaal. Ze volgt een opleiding Sportkunde aan de HZ. Ze wilt graag haar
didactische vaardigheden vergroten en leren hoe je instructie geeft.
Wij zijn altijd erg blij met extra handen! Op school helpen veel vrijwilligers
met diverse activiteiten en dat heeft echt een meerwaarde. Binnenkort start
een nieuwe vrijwilliger, ze heet juf Harma Hoogerheide en heeft jarenlange
ervaring in het onderwijs. Ze is inmiddels met pensioen maar vindt het heel
erg leuk om in de klas ondersteunende- en assisterende taken uit te voeren.
Ze komt iedere donderdag van 10-12 uur bij groep 5B/6. Welkom Harma.
Op 11 december vindt de leerlingenraad XL plaats. Er wordt gepraat over de
toekomstige schooltijden” met ongeveer 16 leerlingen uit de
bovenbouwgroepen. De leerlingen kunnen vragen stellen aan Mirjam en
kunnen tips & tops geven. Hieraan voorafgaand wordt in de klassen over de
verschillende schooltijden-modellen gesproken.
Op 23 december organiseert VCK een voetbaltoernooi, de opbrengst van dit
toernooi gaat naar de Stichting KinderDiabetes Zeeland. De uitnodiging is
inmiddels uitgedeeld aan de leerlingen. Je kunt je alleen opgeven of met een
team. De teams worden onderling geregeld, school verzorgt geen begeleiding
tijdens het toernooi.

Belangrijk!

Op 1 februari 2018 wordt bepaald hoeveel leerkrachten we in het schooljaar
2018/2019 mogen aanstellen. Ons schoolbestuur kijkt op die datum hoeveel
kinderen er dan bij ons ingeschreven staan en aan de hand van die telling krijgen we
voor het komende schooljaar leerkrachten toegewezen. Wordt uw kind vóór 1
oktober 2018 vier jaar en bent u voornemens om hem of haar aan te melden voor
onze school, dan vragen we u dat z.s.m. te doen, maar in ieder geval voor 1
februari. Het is immers in ieders belang dat we zoveel mogelijk leerkrachten mogen
aanstellen. Meer leerkrachten betekent meer zorg voor uw kind. Daarnaast vragen
we u mensen in uw omgeving, waarvan een van de kinderen vóór 1 oktober vier jaar
wordt, op deze datum van 1 februari te attenderen. Hartelijk dank!

Hoofdluis

Sinds jaar en dag hebben we de gewoonte om na elke vakantie de leerlingen te
controleren op hoofdluis. We doen dit als extra “service” van de school. Het behoeft
geen betoog, dat iedereen er uiteindelijk bij gebaat is als hoofdluis tijdig ontdekt
wordt. Ouders: Heel hartelijk bedankt voor al jullie hulp en inzet!!
Als er hoofdluizen ontdekt worden vragen wij ouders dit goed te behandelen met een
antihoofdluismiddel en we vragen de ouders om dagelijks te kammen met een
netenkam. De klas wordt een week later opnieuw gecontroleerd.

Verkeersveiligheid

De schoolomgeving is inmiddels aangepast, dat is jullie waarschijnlijk niet ontgaan.
Duidelijke markeringen en verkeersborden geven een schoolzone aan. Wij zijn er
heel blij mee en hopen hiermee op een verbetering van de verkeersveiligheid. In
iedere nieuwsbrief vragen we aandacht voor de verkeersveiligheid! Deze keer een
herhaald verzoek: Als het niet nodig is om met de auto naar school te komen, dan
vragen we jullie om lopend naar school te komen of de fiets te nemen. Hoe minder
auto’s in de Biggekerksestraat hoe veiliger het is.
Denk ook aan de 30 km! We blijven erop wijze hoe belangrijk de veiligheid van de
leerlingen is. Te hard rijden is onverantwoord.

Leerlingenraad 2017-2018

De nieuwe leerlingenraad bestaat uit Kaylan van den Bos (4/5A), Louise van Driel
(5B/6), Evie de Visser (7) en Senna Onwijn (8).

De leerlingenraad heeft een vriendelijk verzoek aan de ouders:
Willen de ouders die hun zoon/dochter ophalen in het vervolg wachten bij de
groenstrook en niet bij de fietsen. Wachtende ouders bij de fietsen maken het
moeilijk voor de leerlingen om bij hun fiets te komen en naar huis te fietsen.

Ouderbijdrage

Indien u de ouderbijdrage nog niet betaald heeft vragen we u dat per omgaande te
doen. Het is een vrijwillige bijdrage maar zonder deze bijdrage is het voor de school
onmogelijk om de extra’s die hiervan betaald worden te blijven organiseren. Wij
verzoeken u € 29,00 per kind over te maken op NL 26 RABO 034.93.83.499 t.n.v.

Ouderraad De Sprong en o.v.v. de voor- en achternaam van uw kinder(en) en de
groep waarin ze zitten.
Ongeveer 2/3  deel van de ouders heeft inmiddels betaald. Hartelijk bedankt. We
hopen dat de andere ouders komende week betalen.

Kerstdiner

De voorbereidingen voor het kerstdiner zijn gestart. Het kerstdiner vindt plaats op
donderdag 22 december van 17.00-19.00 uur. De leerlingen zijn die middag vrij.
Zoals jullie gewend zijn staat er ook dit jaar voor de ouders warme chocomel en
glühwein klaar als de leerlingen aan het einde van het diner worden opgehaald. Net
als vorig jaar vragen we ouders een eigen beker of mok mee te nemen zodat we
daarin de warme chocomel en glühwein kunnen schenken. In het kader van
duurzaamheid:)
Groep 1-2a:
Sinterklaas is in Nederland aangekomen. Wat kijken we uit naar zijn komst in de
klas! En we vinden het ook wel een beetje spannend.

We zijn ondertussen begonnen met het thema “Feest in december”. Dit doen wij met
de methode Schatkist waarbij we de woordenschat uitbreiden via de woorden uit het
verhaal en via taalspelletjes.
En bij de rekenmethode komen verschillende begrippen aan de orde;
meer-minder-evenveel, groot-klein enz. Door middel van het tellen van pepernoten,
in tweetallen uitzoeken wie er meer of minder heeft of aan de hand van spullen in de
klas maken we de begrippen eigen.
Ook hebben we al woordjes geleerd met de letter “s” van Sint en de “p” van Piet.
Knap he?! En hebben we een werkboekje waarin we leren hoeveel stukjes een woord
heeft: stoomboot en waarin we woorden mogen stempelen.
Er wordt natuurlijk ook geknutseld en gezongen in de maand november en
december. We hebben al mooie pietenmutsen en sint mijters gemaakt en ook
sinterklaas met een mooie krullende baard. We zijn daar erg trots op! Ook hebben
we al een liedje en dansje geleerd, speciaal voor Sint en Piet, gaan we nog
pietengym doen en zelf heerlijke pepernoten bakken.

Naast al het Sint Nieuws hebben we in de klas ook nog op een bijzondere manier
fruit gegeten. Een bijzondere appelsnijder van een van de
leerlingen in de groep zorgde ervoor dat de kinderen ware
kunstenaars werden bij het schillen van hun appel! Het was
lekker en leuk!

Groep 2b/3:
De Sint is weer in het land en dat is goed te merken in onze klas. De klas is mooi
versierd en elke morgen kijken we, samen met groep 2a, naar het
Sinterklaasjournaal. Zou het allemaal goed komen met de cadeautjes? Naast het
Sinterklaasjournaal zijn we ook druk met Sinterklaas knutsels en liedjes. Ook hebben
de kinderen in groep 2 en groep 3 een heus ‘Sinterklaas werkboek’. Vol met leuke
opdrachten, mooie kleurplaten en gezellige puzzels. Als het gewone werk af is wordt
hier hard in gewerkt.
En hebben jullie het geroken? Die heerlijke geur van zelfgebakken pepernoten? Wat
hebben ze er van gesmuld. Deze week nog Pietengym en daarna in spanning
wachten tot hij een bezoekje komt brengen aan de klas.
Er stonden deze week 2 kinderen uit onze groep in de krant. Aimée Luijcks werd op
de foto gezet toen ze op de aankomst van Sint aan het wachten was en voor Suus
Kluijfhout kwamen er twee verslaggevers van de PZC speciaal naar school. Ze werd
geïnterviewd en op de foto gezet. Ook is er een filmpje van haar gemaakt. Er is
uiteindelijk maar een heel klein stukje gebruikt maar mocht u het willen zien; dit is

de link.
https://www.pzc.nl/video/kinderschoentjes-staan-klaar-voor-sinterklaas~addc7450/

Groep 4/5a

Er is in november weer hard gewerkt door de kinderen van groep 4/5a. Zo leerden
we in groep 4 al de tafels van 2, 5 en 10 en heeft groep 5 inmiddels alle tafels
aangeboden gekregen. Natuurlijk mag er thuis tussendoor geoefend worden, zoals
met een website (bv www.tafels-oefenen.nl ) of door een handige tafelposter op de
wc te hangen
(https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2010/09/WC-Tafelblad_DEF.pdf).
In december zullen we ons goed vermaken met alle feestelijke bezigheden. Het is in
onze combigroep soms zoeken naar handige constructies, maar met medewerking
van de ouders hebben we een een goede invulling aan het eerste feest kunnen
geven. Hartelijk dank daarvoor!



De baard van de Sint als aftelkalender tot 5 december & een pietje uit groep 5a
Groep 5b/6:

Op 21 november werden er lootjes getrokken in de klassen.  In groep 5B/6 was goed
te merken dat de kinderen hier heel veel zin in hadden. Veel plezier met het maken
van de surprises en het maken van leuke gedichten.
Nog een leuk nieuwtje over Djaymoh uit groep 6:

Zoals de meesten van ons wel weten, is Djaymoh super goed in voetballen. Hij traint
hard en speelt veel wedstrijden. Doordat hij snel leert omdat hij elke dag voetbalt,
hebben inmiddels NAC Breda en Sparta interesse getoont in Djaymoh en heeft
Sparta hem ‘gescout’ voor hun jeugdopleiding. Djaymoh mag de komende weken
stage lopen bij de JO10 van Sparta op ‘Het Kasteel’ waarna er een gesprek over een
opleidingsprogramma voor 2018 volgt. Hiermee wordt een droom van Djaymoh
werkelijkheid; voetballen bij een profclub..... en dat heeft hij aan zichzelf te danken
door iedere keer dag keihard te werken! Succes Djaymoh!

Groep 7
creabea
Ja, zo kun je onze kunstenaars wel noemen. Behalve met het kunstkabinet zijn we
ook op andere vlakken druk bezig geweest in de groep,
met schelpjes, met
ecoline en nog veel
meer.

Verder zijn ook wij in gesprek gegaan over de toekomstige schooltijden: huidige
schooltijden? continurooster? 5-gelijkedagenmodel?

We zagen voor-en nadelen en zijn voorbereid op de leerlingenraad XL.
van 20 t/m 24 november waren we mediamaster en hebben we het vooral gehad
over mediawijsheid; games, privacy en cyberpesten.
Onze schooldagen hebben we eens op een andere manier
bekeken……..
Wat vonden we ervan?
# Wat ging er goed?
# Wat kan beter?
# Wat ging er niet goed?
Groep 8
Schoolvolleybaltoernooi
De jongens en de meiden van groep 8 hebben meegedaan aan het
schoolvolleybaltoernooi in Oostkapelle. Beide teams werden eerste in hun poule.
Daardoor gingen beide teams door naar de kruisfinale. Uiteindelijk werd het
jongensteam bestaande uit Stijn, Kylian, Daymian, Boaz en Quint derde.
Gefeliciteerd mannen!

Week van de mediawijsheid: MediaMasters
‘De MediaMasters Game is een gratis, crossmediaal spel voor
in de klas en thuis. Spelenderwijs maken leerlingen kennis
met de kansen en de gevaren van media. De Game is een
onderdeel van MediaMasters 2017/2018 en werd gespeeld
tijdens de Week van de Mediawijsheid.’

De doelstellingen van MediaMasters voor de leerlingen zijn:
●
●
●
●

Kritisch leren kijken naar media en snappen hoe deze werken.
Het effect (bedoeld of onbedoeld) van media ervaren en begrijpen.
Inzicht krijgen in hun eigen mediagedrag (privacy en respect).
Praten over media, thuis en in de klas.

Tijdens de week van 20 tot en met 24 november was er iedere dag een ronde van de
game. Iedere speldag begon met een spannend filmpje. Daarna volgden er 5 vragen.
Door het geven van juiste antwoorden verzamelde de klas jokers. Door
thuisopdrachten te doen konden de kinderen nog meer jokers binnenhalen.
Deze jokers werden ingezet tijdens het finalespel, waarin 15 vragen gesteld werden
over mediawijsheid. Het was enorm spannend. Uiteindelijk heeft groep 8 net niet
gewonnen.

