 Agenda
01
06
07
.
07
10
20
22

november ( wo)
november ( ma)
november ( di)

Volleybaltoernooi, groep 7/8
Wethouder dhr. Molenaar leest voor in groep 1/2
Peuters op bezoek bij groep 1/2a
juf Ellen Wiertz werkt maandag 6/11 en juf Ellen de Regt dinsdag 7/11
november (di) en 08 november (woe) Tweedaagse leergang IKC, Mirjam Rutte
november (vr)
Gastles van burgemeester dhr. van der Zwaag, groep 8
november(ma)
Informatieavond ouders “Toekomstige schooltijden” 19:00u-21:00u
november (wo)
De Columbus

Vooraankondiging: 10 april (di) Nationale Buitenlesdag! We doen weer mee!
Even opfrissen: Iedere dinsdag van 9.00-9.30 uur: ouderspreekuur bij Mirjam Rutte (directeur).  Het
ouderspreekuur is bedoeld om vragen te stellen, zorgen uit te spreken, feedback te geven en/of
tips & tops te delen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Jarigen in november
10 n
 ovember
13 n
 ovember
24 n
 ovember

Mart van Haaren (12)
Indra Wielemaker (5)
Noor van den Berge (11)

24 n
 ovember
25 n
 ovember
25 n
 ovember

Koen Stockmann (7)
Sem van Huizen (11)
Esmee Poppe (5)

Iedereen van harte gefeliciteerd!

     Welkom

We verwelkomen Sylt Dekker en Pleun Zaal als nieuwe vierjarigen in onze groep 1-2A .
Na de 4 wen-middagen zijn zij na de herfstvakantie gestart op de Sprong. Daarnaast is Lucas Breed
(5 jaar) vanaf 25 oktober iedere woensdag ook in deze groep. Hij wordt begeleid door Lindsey
Paling. Welkom Lucas! Gezellig dat jullie met z’n drieën onze groep komen versterken! Wij wensen
jullie een fijne tijd op Archipelschool De Sprong toe!
Na de herfstvakantie zijn we gestart met de Boterhammenbrigade (BHB) van de KOW. We heten de
nieuwe medewerkers Jolanda de Veth (coördinator), Brigitte Aerssens en Mariska Baas van harte
welkom en zijn blij dat de vertrouwde gezichten betrokken blijven bij de BHB. De helpdesk van
Murlen laat nadrukkelijk weten 7 dagen per week tot 22.00 uur beschikbaar te zijn. (085-2734910)
Beste ouders & verzorgers,

Mijn naam is Nena Francke en ik ben  18 jaar oud. Ik woon in
Biggekerke. Dit jaar ga ik stage lopen op deze school. Ik doe
de opleiding onderwijsassistent en ik zit in het 1e  leerjaar. Ik
heb deze opleiding gekozen omdat ik het erg leuk vind om
met kinderen te werken.  Ik kom heel het jaar stage lopen op
de dinsdag in groep 4/5a.
Ik heb stage gelopen in groep 1 & 2 op mijn eigen dorp. Dat
was twee weken. Ik vond dat erg leuk en leerzaam. Ik heb
voor de rest nog niet zoveel ervaring. Ik wil dat graag hier
leren. Als ik klaar ben met deze opleiding wil ik doorleren. Ik
wil dan naar de Pabo. Dan kan ik zelf juf worden en dat lijkt
mij erg leuk. Als het goed is ben ik dan over een aantal jaar
klaar met leren.

In mijn vrije tijd doe ik aan voetbal. Ook vind ik het leuk om
paard te rijden bij mijn opa en oma. ik heb een hechte band met mijn ouders, broer en de rest van
mijn familie.

Als u nog vragen heeft, kunt u altijd even naar mij toekomen. Met vriendelijke groet, Nena Francke

Goed Nieuws Journaal
●
●
●
●
●

●

●

We zijn in groep 4/5A gestart met een pilot van de Parro app. De Parro app is een
communicatie app en we hopen dat de app het communiceren in en rond de groep
eenvoudiger en overzichtelijker maakt.
Alle binnenmuren zijn in de herfstvakantie opnieuw geschilderd. De hal, de gang, het
speellokaal, alle lokalen, tussenruimtes en de wc’s, alles is weer stralend wit. Wat is het
enorm opgeknapt en ziet het er fris en strak uit in school.
Tijdens de actieweek van de Pleegzorg (1-8 november) hangen we een banner op het hek
en delen we flyers uit. We willen hiermee wat extra aandacht vestigen op het belang van
de pleegzorg en het tekort aan pleegouders.
Tijdens de week van Respect (6-12 november) verzorgt burgemeester dhr. van der Zwaag
een gastles in groep 8. Dit vindt plaats op vrijdagochtend 10 november. We voelen ons
enorm vereerd en kijken uit naar de gastles.
De schoolomgeving is anders ingericht. Het betreft een schoolzone markering. Op drie
plaatsen (o.a. de Middelburgsestraat) is m.b.v. een rood/gele tekstmarkering op de weg
aangegeven dat men een schoolzone nadert. We hopen dat het voorbijrijdende verkeer zich
voldoende aanpast (met name de snelheid). De schoolomgeving wordt hiermee veiliger.
Zoals gebruikelijk wordt er ook dit jaar weer campagne gevoerd om het gebruik van goede
fietsverlichting te promoten. Wij besteden daar op school ook aandacht aan. Als extra
aandachttrekker hebben we dit schooljaar een “krijt-uiting” van het campagnebeeldmerk
op het plein bij de uitgang van uw school. Deze krijt-uiting wordt binnenkort aangebracht
en blijft daarna ongeveer 6 weken zichtbaar.
De spaanse lessen zijn een succes, er nemen 15 leerlingen deel en iedere dinsdag leren ze
vol enthousiasme.

Schoolkrant gestopt

De Sprong stopt met het maken en verspreiden van de schoolkrant. Al jaren is het een flinke
tijdsinvestering om de schoolkrant te realiseren en zijn er geregeld wisselingen geweest in de
werkgroep van ouders en teamlid. We moesten soms flink ons best doen om nieuwe mensen te
vinden. Een aantal ouders hebben ervoor gezorgd dat de schoolkrant een prachtige verandering
doormaakte tot een ware ‘glossy’. Toch hebben we met het team besproken of een schoolkrant in
deze vorm en met deze inhoud goed past in de huidige tijd en besloten dat het tijd is om afscheid
te nemen van de schoolkrant. We willen de ouders van de (gast)redactie, - de vormgeving en - de
advertenties heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Ook adverteerders enorm bedankt. Wellicht
pakken we later in een andere vorm en op andere manier een nieuw initiatief op.

Regels Boterhammenbrigade

De boterhammenbrigade heeft aan de leerlingen de nieuwe regels voor de tussen de middag opvang
uitgelegd en dat werkt direct al heel fijn:
- Kinderen gaan eerst naar de wc en wassen hun handen.
- De kinderen melden zich.
- Ze zoeken een plekje aan de tafel en wachten op de anderen.
- Als iedereen er is gaan ze eten. (met uitzonderingen want soms komt er een groepje later, zij
eten dan ook weer samen)
- De begeleiders bij de BHB eten samen met de kinderen mee aan tafel.
- Als alle kinderen klaar zijn mogen ze gaan spelen. (met uitzonderingen want sommige kinderen
hebben iets meer tijd nodig om te eten)
- Vijf minuten voor begin van de les ruimen de kinderen alles weer op.

Staking
Op 5 oktober is een afvaardiging van het team van De Sprong aanwezig geweest bij de
staking bijeenkomsten in Goes en Den Haag. We waren in Goes in het gezelschap van
zo'n 700 Zeeuwse collega`s en in Den Haag waren met maar liefst 60.000 mensen. Dat
was het dubbele van het verwachte aantal. Negentig procent van de Nederlandse
scholen nam deel aan de stakingsactie. Een ongekend hoog aantal. Daarnaast
ondersteunde ook het overgrote deel van de werkgevers - de schoolbesturen - de acties.
Daarmee is maar aangegeven hoezeer het Nederlandse onderwijsveld betrokken is bij

de onderwijs-actie en de doelen die we hiermee willen bereiken. We hebben gelukkig
ook bij ouders veel begrip gevonden voor de actie, waarvoor onze dank.
We zijn er echter niet gerust op, dat de actie al voldoende oplevert. Volgens het
kersverse regeerakkoord ligt nu ongeveer de helft van het benodigde bedrag op tafel om
ons basisonderwijs weer aantrekkelijk te maken voor de broodnodige jonge
leerkrachten. Als er niets gebeurt, zal het lerarentekort binnen 5 jaar oplopen tot
enkele tienduizenden. Een waar schrikbeeld. Als we pal staan voor een gezonde
toekomst van ons basisonderwijs is er beslist meer nodig, dan er nu is toegezegd. We
houden er dus rekening mee, dat er - mogelijk al in november - vervolgacties zullen
plaatsvinden. We hopen ook dan op uw begrip. Sterker nog. We hopen vooral ook dat
ouders zich mobiliseren en zich laten horen. Wellicht heeft dat in Den Haag nog meer
effect. Het gaat immers om goed onderwijs voor onze kinderen, ook in de nabije
toekomst.

HVO
Sinds vorig jaar verzorg ik de HVO lessen bij jullie op school. Ik geef les in de bovenbouw 7/8,
middenbouw 5/6, en de onderbouw. Omdat misschien nog niet iedereen kennis met mij heeft
gemaakt wil ik mij graag nog eens voorstellen.
Ik ben Ira Blommers : Sinds 6 jaar werk ik nu als HVO docent. Naast het lesgeven
studeer ik onderwijs wetenschappen voor extra verdieping. HVO geef ik op 3
verschillende scholen verspreid door Zeeland. Ik woon samen met mijn man in
Vlissingen aan de mooie boulevard. We hebben 3 kinderen van 13, 15 en 17 jaar oud.
Naast lesgeven en studeren zet ik mij in voor de kinderrechten en zijn wij in de zomer
lekker a
 an het varen bij jullie achter de dijk☺
De HVO lessen: De thema’s waar we afgelopen jaar aan gewerkt hebben staan hieronder. Per groep
pas ik de thema’s aan op hun belevingsniveau. Ook kijk ik per les wat er speelt in de klas en de
actualiteit. We zijn we begonnen met filosoferen. De startvraag was; kan je zoveel huilen dat je
tranen op zijn? Vanuit dit thema kwamen vanzelf terecht bij kwetsbaarheid en vergankelijkheid.
We hebben onderzocht hoe we daar zelf mee omgaan en hoe religieuze medemensen zich hiertoe
verhouden. In de onderbouw en middenbouw heb ik weer veel aandacht besteed aan
identiteitsontwikkeling. Verder zijn alle onderstaande thema’s aan bod gekomen. Door met elkaar
in dialoog te gaan over onderstaande onderwerpen kom je meer over de ander maar vooral ook over
jezelf te weten. Daarbij heb ik grote stappen kunnen maken in elkaars mening respecteren en voor
een andere mening uit durven komen. Buiten onderstaande onderwerpen bespreek ik altijd de
feestdagen. Niet alleen van het Christendom maar ook van de andere religies. Dit omdat ik het wel
belangrijk vind dat kinderen weten waarom ze bv met Pasen vrij zijn. Echter houd ik dit wel kort en
informatief. Deze feestdagen bespreek ik op een humanistische wijze en in historisch perspectief.
Alle kinderen bij de HVO lessen zijn vrij in wat ze wel of niet willen geloven. Dit leren ze aan de
hand van het kinderrecht: Artikel 14, Elk kind heeft het recht op vrijheid van gedachten, geweten
en godsdienst.
Zo heeft u een idee gekregen wat we doen in de HVO lessen. Voor de vakantie kregen de kinderen
de HVO map mee naar huis en heeft u de werkbladen kunnen inzien.
•

Kennismaken met het humanisme

•

Filosoferen

•

Kwetsbaarheid

•

In beweging komen voor een goed doel.

•

Arm en rijk

•

Duurzaamheid

•

Hoe ziet jou ideale wereld eruit?

•

Wie ben ik?

•

Geluk is voor jou..

•

Verantwoordelijkheid

•

Beperkingen 

•

Deze poppetjes hebben de kinderen op school gemaakt en hebben we opgestuurd naar
Unicef. Per ingeleverd poppetje kreeg een kindje in Afrika een inenting.

Meer info: http://hvo.nl/vorming/het-vak-hvo-en-lv-2/

Groep 1-2A
Kinderboekenweek 2017
Griezelen
Ieder jaar mogen we een prentenboek uitkiezen voor onze groep.
Dit jaar viel de keuze op ‘Dit is een boek vol Monsters’:
Een boek vol kleine, gillende, enge monsters! Voor echte monsterliefhebbers
dus, maar ook voor beginnelingen in de monsterkunde vanaf 4 jaar.
Wij hebben ervan genoten!
Samenwerking Peutergroep-Kinderdagverblijf-groep 1:
Op de Peutergroep en het Kinderdagverblijf wordt een belangrijk deel van de basis voor de
taalontwikkeling van ieder kind gelegd. Op de basisschool wordt die basis verder uitgebreid. Om
een doorgaande lijn binnen de taalontwikkeling te verwezenlijken, is structurele samenwerking en
overleg van groot belang. Ook is het belangrijk om de activiteiten ter bevordering van de
taalontwikkeling goed op elkaar af te stemmen. Binnenkort starten we gezamenlijk het
boekproject: ‘Fiet wil rennen!’

Beschrijving van het boek;
Fiet houdt van rennen. Het liefst rent hij de hele dag.
Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Zelfs als het
regent rent Fiet. De regen klettert dan zo lekker tegen
zijn kop. Vooral als hij hard gaat.
Maar vandaag gaat Fiet niet hard. Hij staat zelfs bijna
stil. Het waait. Het waait verschrikkelijk.
Maar Fiet moet en zal rennen!
Nadat juf Ellen onlangs een ochtend op bezoek is geweest bij de peuters, komen nu alle  3-jarige
peuters op dinsdag 7 november gezellig een morgen op visite bij ons in de kleutergroep.
De bostuin op het achterplein:
Voor de herfstvakantie zijn door onze Tuin-ouders de wilgentakken vervangen, winterviolen in
bakken gezet, braamstruiken teruggedrongen, een regenton geplaatst en andere
tuinwerkzaamheden uitgevoerd.

De kleuters vonden het weer zeer interessant, keken dan ook steeds
door het raam naar buiten tot ze niet meer te houden waren en op
onderzoek uitgingen. Het geheel is nog mooier geworden! Fijn dat zo
ons achterplein steeds spannender, uitdagender en natuurlijker
wordt!

We kunnen aan de slag: zelf bladeren harken en op de composthoop storten, rennen door de
bostuin, violen verwennen met water uit de regenton: genieten dus!

Bedankt
Tuin-ouders!

Groep 2b-3
Sam de waterman
Het project Sam de waterman is van start gegaan!
Juf Ellen de Regt heeft het prentenboek aan
groep 1 en 2 voorgelezen en alle kinderen hebben
een leuke, eigen waterbeker gekregen voor in de
klas!

Herfst in de klas
Het is herfst in de klas… En dat is te zien! Eekhoorntjes in de boom, een herfstboom met prachtig
gekleurde herfstbladeren, paddenstoelen zo mooi versierd dat de boskabouters er meteen het liefst
in zouden gaan wonen, vrolijk gekleurde kriebelspinnen die aan de lampen hangen… Heerlijk, die
herfst! :)

Voorleesontbijt
Ook in groep 2b-3 was het voorleesontbijt een waar succes! We hebben heerlijk gegeten én gesmuld
van spannende en grappige verhalen, verteld door de oma van Ysilde en de papa van juf Carolien.
Dank jullie wel!

Lezen
Wauw, wat hebben wij een knappe kinderen in de klas… Kijk maar eens op
ons letterbord welke letters de kinderen van groep 3 al kennen! Alles wordt
nu natuurlijk gelezen, van boekjes tot verkeersborden en de pakken
hagelslag op tafel!
De kinderen van groep 2b zijn ook al lekker in de weer geweest met
letters, namelijk met het nastempelen van onze herfst- en
toverstempelkaarten. Sommige letters worden al herkend (“Hee, die heb ik
in mijn naam!”) en sommige kinderen kunnen zelf al woordjes stempelen.
Ook al van die knapperds! En verder is het natuurlijk gewoon hartstikke
leuk he, dat stempelen… ;)
Gym
Groep 2 en 3 gingen altijd al samen naar de gymzaal, maar vanaf nu krijgen ze ook met de hele
groep samen een Zapples op de dinsdag! Dit zijn leuke, uitdagende lessen uit een goed opgezette
methode die zowel spel- als toestellessen aanbiedt. Normaal gesproken is deze methode bestemd
voor groep 3 tot en met 8. Om te zorgen dat de lessen goed zijn aangepast aan groep 2, komt
gymdocent René Maljaars enkele lessen meelopen om tips te geven. De kinderen (en juffen) zijn
enthousiast!

Groep 4-5a

Oktober begon heerlijk ontspannen met een ontbijt in pyjama, waarbij we ook nog eens werden
voorgelezen. Gedurende de kinderboekenweek hebben we extra veel gelezen, geleerd over boeken,
er is extra voorgelezen en we hebben gedanst op het nieuwe lied van kinderen voor kinderen. Het
boek ‘Joris en de geheimzinnige toverdrank’ was soms spannend, maar vooral erg grappig. In
november willen de kinderen graag voorgelezen worden uit het boek ‘Superjuffie op Safari’.

In de vakantie konden we allemaal
even lekker bijkomen en inmiddels
zijn we weer druk bezig. Sommige
kinderen uit groep vijf hebben
meegedaan aan het
volleybaltoernooi, en groep vier
heeft verhalen geschreven over hun
vakantie.
Afgelopen week hebben de kinderen
allemaal een nieuw plekje gekregen
in de klas. In november gaat groep
vijf van alles leren over de Grieken
en de Romeinen.

Groep 5b-6

Groep 6 gaat komende tijd bij geschiedenis leren over de pruikentijd.
In de kinderboekenweek hebben de kinderen griezelgedichten gemaakt,
een aantal hangt nu in het nisje! En het boek de Griezels van Roald
Dahl is natuurlijk nog lang niet uit! Juf leest voor en af en toe gaat er
dan echt  een golf van griezels door de klas :):)
En dan ook nog heel goed nieuws: deze week hebben de volleyballers
van groep 5 en 6 de beker voor de tweede plaats gewonnen in het
volleybaltoernooi!! Een heel knappe prestatie, nog niet eerder is zo
hoog geëindigd….In goede sfeer en sportief gespeeld en de
uiteindelijke winnaar had nog een hele kluif aan het Sprong-team!
Begeleidende ouders en opa: heel erg bedankt!
De klas gaat komende weken de violen water geven op het plein en af
en toe beetje vegen, zodat alles er netjes en gezellig uit blijft zien.
Het achterplein wordt steeds leuker!

Groep 7

Ook groep 7 heeft weer een gezellige en leerzame periode achter de rug.
We zijn super enthousiast over de nieuwe Engelse methode, verhuizen bij geschiedenis van de
boeren en jagers naar de Romeinen en Grieken.
Bij het voorleesontbijt tijdens de Kinderboekenweek hebben we lekker zitten griezelen.

Ook wij hebben genoten van de lessen rugby en volleybal.
Na de nodige tips die we tegenkwamen in onze nieuwe taal/spelling methode ; Taal-Spelling in
Beeld, hebben alle leerlingen een presentatie gehouden voor de klas.
De keuze van het onderwerp was vrij en we hebben een heleboel van elkaar geleerd.

Groep 8

Hoe gaaf is het om rugbytraining te krijgen van 2
Australische rugbyers van Oemoemenoe! Heel gaaf. Best
grappig trouwens om die kerels, die alleen Engels spraken,
het woordje ‘oemoemenoe’ te horen zeggen. De mannen
hadden veel leuke spelletjes meegenomen en leerden de
kinderen behalve rugby ook nog Engelse woorden. Zo weten
ze nu wat ‘cones’ zijn.
Dit alles gebeurde natuurlijk om de kinderen te verleiden
om rugby te komen spelen bij Oemoemenoe maar voorlopig
heeft deze actie nog geen nieuwe jeugdspelers van groep 8
van De Sprong voor Oemoemenoe opgeleverd.

ze


Griezelen en ontbijten tegelijk. Dat waren de ingrediënten voor het voorleesontbijt. De dames en
heren van groep 8 zaten heerlijk te smikkelen en ondertussen las hun meester voor uit het
stripboek Dulle Griet. Het boek heeft een plekje in de boekenkast van groep 8 gevonden, maar is
blijkbaar iets te spannend voor de kinderen want het is nog onaangeroerd. Het kan natuurlijk ook
zijn dat ze het boek niet pakken omdat het net is voorgelezen.

