Agenda
8 januari

Eerste schooldag

8 januari

Schaatsen groep 5/6

8 januari

Groep 8 bezoekt de preventiebus van Indigo

9 januari

Mirjam afwezig i.v.m. werkbezoek aan IKC’s.

9 januari

Schaatsen groep 7/8

10 januari

Hoofdluiscontrole

11 januari

Evaluatiebijeenkomst van de BoterhammenBrigade

16 januari

Inloopspreekuur bij Mirjam van 8.45-9.30 uur

23 januari

Inloopspreekuur bij Mirjam van 8.45-9.30 uur

23 januari

Ouderraad vergadering

24 januari

Veerse Voorleesdagen

30 januari

Inloopspreekuur bij Mirjam van 8.45-9.30 uur

30 januari

Laatste spaanse les (beginners)

Ter verduidelijk de data van de voorjaarsvakanties op een rijtje:
2017-2018: 19/2/18-23/2/18 (dus 2018)
2018-2019: 4/3/19-8/3/19 (dus 2019)

Jarigen in januari
05 januari

Wessel Grevink (6)

20 januari

Lila de Pagter (7)

06 januari

Nikki van Overbeeke (7)

25 januari

Roos Geldof (10)

07 januari

Jurre verhage (9)

25 januari

Jersey van Zuylen (11)

12 januari

Floor Zaal (6)

26 januari

Devano Loriaux (9)

14 januari

Raisha v/d Bos (11)

28 januari

Ceder Kaashoek (7)

14 januari

Mylo v/d Brand (10)

29 januari

Lynn Neuféglise (10)

14 januari

Noah Rozendaal (8)

Iedereen van harte gefeliciteerd!

Welkom
15 januari

Quin van Overbeeke

21 januari

Jesse Lausberg

30 januari

Lynn Gelok

We verwelkomen Aleanora en Celèste Fontijn uit Zoutelande. Aleanora gaat leren in
groep 1 en Celèste in groep 5a. Hartelijk welkom en veel leerplezier op de Sprong.

Afscheid
Helaas nemen we afscheid van Sarah Dominicus, ze gaat verder leren op het
kindcentrum ABS in Middelburg. We wensen Sarah heel veel plezier op haar nieuwe
school!

●

●

●

●

●

●

●

Goed Nieuws Journaal
De kinderen van de bovenbouwgroepen gaan weer schaatsen op de ijsbaan in
Middelburg. Groep 5/6 schaatst op maandagmiddag 8 januari en groep 7/8 op
dinsdagochtend 9 januari. Voor de veiligheid moeten de kinderen handschoenen
dragen als ze schaatsen.
De Spaanse lessen voor leerlingen uit groep 6/7/8 o.l.v. juf Marieke Veldhuizen
krijgen een vervolg. Er wordt in het nieuwe jaar een cursus voor gevorderden
aangeboden. De lessen (serie van 12 lessen) zullen op dinsdagmiddag
plaatsvinden van 15.15-16.15/30 en starten in februari. Meer nieuws ontvangen
jullie in de eerste week na de kerstvakantie.
Op donderdag 11 januari vindt een evaluatiebijeenkomst plaats i.v.m. de transitie
naar de Boterhammenbrigade. Alle betrokkenen gaan met elkaar in gesprek om
te bespreken wat goed gaat en wat beter kan. Hebt u tips & tops voor de BHB,
laat het weten. Loop gerust binnen bij het inloopspreekuur om feedback te geven,
we staan er voor open.
Op 7 en 8 december vond de nieuwe inrichting van de toiletten plaats. Het betreft
handdoek-, zeep- , rol dispensers en luchtverfrissers. Alle Archipelscholen zijn
overgestapt op een nieuw product: Satino Black, een cradle to cradle
onderneming, waar duurzaamheid centraal staat. Het ruikt heerlijk fris!
Vorige kerst hadden we in de hal een prachtige wensboom staan, alle kinderen
hadden een wens getekend en in de kerstboom opgehangen. Dit jaar maken alle
kinderen een kerstkaart. De kaarten worden opgestuurd naar het Nationaal
Ouderenfonds en we bezorgen de kaarten bij verpleeghuis de Vliedberg en bij
woonzorgcentrum de Brouwerij in Koudekerke.
In de kerstperiode zijn alle klassen creatief bezig geweest met het maken van
originele versieringen voor het kerstdiner. De leuke kerstdecoraties geven het
kerstbuffet echt iets extra’s. Wat zal het gezellig zijn tijdens het kerstdiner met
kerststukjes, kerst kandelaars, kerst servetten en nog veel meer van de laatste
trends. Iedere klas decoreert op een eigen manier, prachtig om te zien.
In het nieuwe jaar nodigen we alle vrijwilligers uit voor een “Ode aan de
vrijwilliger” bijeenkomst. We willen alle vrijwilligers in het zonnetje zetten en
bedanken voor hun inzet. Een uitnodiging met datum en tijd volgt.

●

Januari en februari zijn voor veel scholen vaak een periode van CITO-toetsen,
rapporten en oudergesprekken. Ook op de Sprong gaan we na de kerstvakantie
aan de slag met observaties en toetsen. De oudergesprekken vinden plaats in de
laatste week voor de voorjaarsvakantie, dat is van 12-16 februari. We proberen
alle gesprekken in die week te plannen, het kan voorkomen dat we uitwijken naar
een andere datum als het niet lukt om iedereen in één week te spreken.

Mindfulness & (groot)Ouder & Kind Yoga
In het nieuwe jaar bieden we na schooltijd twee nieuwe cursussen aan op de Sprong.
Voor groep 3/4/5 bieden we (groot)Ouder & Kind Yoga. Op spelenderwijs worden diverse
oefeningen samen gedaan. Middels deze oefeningen leer je samen rustpunten te vinden
en leer je stevig te staan. De oefeningen bestaan uit coördinatie-, balans- , kracht- en
ademhalingsoefeningen. Er vindt een proefles plaats op 26 februari van
15.15-16.15/16.30 uur, deze is gratis. Daarna kunt u zich opgeven voor een serie van 5
lessen. (12, 19, 26 maart en 7, 14 mei) De kosten zijn 50 euro. (10 euro per les per
tweetal) Het gewenste aantal deelnemers schatten we in op 5 tweetallen.
Voor groep 6/7/8 bieden we Mindfullness (stressless) en ontspanning. Kinderen leren
ontspannen en leren focussen. Ze leren zich meer bewust worden van zichzelf, leren zich
beter te concentreren en leren omgaan met stress/spanning. Er worden diverse
oefeningen gedaan zoals ademhalingsoefeningen en concentratieoefeningen. Er vindt
een proefles plaatst 5 maart van 15.15-16.15/16.30 uur, deze is gratis. Daarna is er de
mogelijkheid een serie van 5 lessen te volgen. (28 mei, 4, 11, 18, 25 juni) De kosten
zijn 35 euro. Deze lessen gaan door bij minimaal 7 aanmeldingen.
De lessen worden gegeven door Monica van de Vreugde van Yoga en Joy. Monica
(oud-ouder) is fysiotherapeut, binnenkort rondt zij een driejarige Yoga opleiding af.
Eind januari wordt een informatie- en aanmeldbrief met de leerlingen meegegeven.

Onderzoek door praktijk Uniqtalent
Erik Scherder, hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit van
Groningen, zegt: `Bewegen is niet alleen goed voor conditie, maar ook voor cognitie!`
`In de hersenen vertonen neuronale systemen die betrokken zijn bij de motoriek een
grote overlap met de neuronale systemen die een rol spelen bij cognitie`. Ondanks veel
wetenschappelijk onderzoek dat beweging veel doet in ons menselijk brein, wordt er in
ons onderwijssysteem nog weinig mee gedaan.
Sabine Flipse (moeder van Lynn en Jake) van praktijk Uniqtalent wil middels een
bewegingsprogramma dat zij zelf ontwerpt, onderzoeken hoe de cognitie mogelijk kan
worden beïnvloed. We onderzoeken middels dit programma hoe de lees-spelling en/of
handschrift resultaten mogelijk veranderen in drie maanden tijd. We meten dit bij de
kinderen die uitdagingen hebben in deze vakken. Aan de hand van deze uitkomsten, kan
het programma van Sabine worden bijgesteld en steeds verder worden verfijnd.
Sabine werkt in haar praktijk veelal met de visie dat het lijf en hoofd onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. Nu nog veelal individueel met kinderen. Naast dit individuele werk
wil ze ook graag een vertaalslag gaan maken naar de aanpak op scholen. Hiervoor is
veel onderzoek nodig. Sabine mag dit onderzoek op vrijwillige basis gaan starten en
uitvoeren op de Sprong. De betrokken leerlingen en ouders worden hierover later
geïnformeerd. Het onderzoek start medio maart.

Uitvoering in de Couburg & KnVA
Op dinsdag 20 maart vanaf 18.30 uur vindt een uitvoering plaats in de Couburg. In de
nieuwsbrief van augustus schreven we er al over. Het is een optreden van groep 1 t/m
8. We koppelen een aantal cultuurmenu’s in de periode van de KinderKunstWeken en
geven ter afsluiting een uitvoering. (Dit komt i.p.v. de voorstellingen op school die we
om het jaar organiseren) Het thema van de uitvoering is “Op reis”. Voor deze
voorstelling vragen we een kleine entree, de opbrengst schenken we aan de stichting
“Kinderen van Nieuw Aurora” (KnVA). De Stichting 'Kinderen van Nieuw Aurora' heeft als
doel:'Optimale voorwaarden scheppen om kinderen in Suriname, te beginnen in Nieuw
Aurora en omgeving, kansen te geven zich maximaal te kunnen ontwikkelen en het
kwaliteitsniveau van het onderwijs voor de kinderen van de basisscholen mee te helpen
verbeteren.' U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

HVO/GVO samen
Het was wel wat wennen voor ons juffen en voor ‘onze’ kinderen om niet apart HVO of
GVO te hebben. Samen les in de speelzaal ? Waarom was dat? Dat konden we snel
uitleggen. We waren met elkaar benieuwd hoe het zou uitpakken.
Gelukkig merkten we al snel dat het ging en meer dan dat. De kinderen hadden plezier
in het samen nadenken, overleggen, knutselen, luisteren en beleven.
En er was heel wat te doen. De Sint stond voor de deur, de vrijwilligersdag kondigde zich
daarna aan en die was nog niet afgelopen of de Kerst eiste zijn plaats op. Lichtjes in de
huizen, straten en overal in school.
We zochten in elke les naar wat belangrijk is. Vooral in de ‘kerstlessen’ was het fijn om
te merken dat de kinderen begrijpen dat levensovertuigingen niet voor iedereen
hetzelfde zijn, maar dat je dan wel fijn samen kunt werken.
Dat is een levensles die ze, zo hopen we, de rest van hun leven mee zullen dragen.
Op de bijgaande kaart ziet u hoe verschillend kinderen Kerst invulling geven, maar u ziet
ook met hoeveel plezier ze allemaal naar dit feest uitkijken.
Daarom wensen we u blijde Kerstdagen en een heel gelukkig 2018.
Ira Blommers en Co Baas- Hazenbosch

Herhaling: 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!

We wensen alle leerlingen en ouders een vrolijk kerstfeest en een gezond
en gelukkig 2018. Heel hartelijk bedankt voor de goede samenwerking en
de extra hulp waar we steeds weer op kunnen rekenen.
Team de Sprong

Groep 1-2A
Nieuwe leerlingen:
We verwelkomen Aleanora Fontijn als bijna 5 jarige. Zij start 8 januari in
onze groep 1. Quin van Overbeeke, Jesse Lausberg en Lynn Gelok
worden binnenkort 4 jaar en starten met de vier wen-middagen. Gezellig
dat jullie met z’n vieren onze groep komen versterken!
Kerstsfeer:
Al snel nadat de Sint vertrokken was werd de kerstboom van zolder
gehaald. De kleuters hebben wel 100 ;) ballen in de boom gehangen.
Voor de zekerheid hebben we hem maar met touwen aan de
bovenplinten vastgezet. Hebben jullie gezien dat onze boom 5 pieken
heeft! Fijn dat we met de rest van de versiering en lichtnetten hulp
hebben gehad van handige en creatieve (groot-)ouders en super dat we
ook op de laatste vrijdag een opruimploeg hebben. Hartelijk dank
hiervoor!

Voorlezen bij het haardvuur:
Bij het knetterende haardvuur, de kerstboom en de
warme sfeerverlichting is het, als het buiten nog net een
beetje donker is, ‘s morgens wel heel gezellig voorlezen
in de kring. Dat hebben we dan ook volop gedaan.
Bijvoorbeeld het prentenboek ‘Op een winteravond’, van
Nick Butterworth:
Boris de boswachter deelt zijn brood altijd met de dieren
uit het park waarin hij woont. Op een koude winteravond
komen alle dieren naar Boris toe, omdat ze hulp nodig
hebben. Het is buiten zo koud, dat ze niet kunnen
slapen. Maar dat is een probleem, want het bed van
Boris is te klein voor zoveel dieren. Gelukkig vinden ze
allemaal toch nog een warme slaapplaats. Wil je weten
hoe? Vraag het aan de kleuters! Zij kunnen, aan de hand
van de gekregen prent uit het boek, het mooie verhaal
prima navertellen!
Creatieve kleuters!
Wat hebben we toch een stel enthousiaste en creatieve kleuters! Kleien, verven,
knippen, stempelen, plakken…. ze genieten ervan. Zie hier enkele mooie kunstwerken.
Onze stelling hebben we wel weer waargemaakt:
Alles wat je maakt met veel plezier is KINDERKUNST!

Sneeuwkristallen knippen is echter een kunst apart: rondjes heel precies vouwen en er
dan kleine stukjes uitknippen….. na even oefenen hadden de kleuters deze nieuwe
vaardigheid snel onder de knie en konden ze er geen genoeg van krijgen.
Arme juf Femke….. zij leverde de voorgeknipte cirkels….

In onze klas vliegen de elfjes/engeltjes en de glitters in het rond.
Een uitdaging om zoveel mogelijk glitters op je kunstwerk te strooien

Groep 2B-3
Sinterklaas en zijn pieten zijn weer terug naar Spanje.
Wat was het gezellig en wat zijn we verwend! Weet u
bijvoorbeeld dat de kinderen uit groep 2b en groep 3
allebei een mooie nieuwe puzzel hebben gekregen? En
iedereen heeft van de ouderraad nog een foto
gekregen als aandenken. Hartstikke leuk!
De kinderen van groep 2b/3 hebben weer prachtige
werkjes gemaakt rond het thema kerst en winter.
Groep 3 heeft onder andere grappige sneeuwpopjes
gemaakt en groep 2b rijk versierde kerstbomen.
Hieronder wat foto’s zodat u kunt meegenieten. :)
Het kerstdiner staat voor de deur! We maken de klas
weer gezellig en dekken samen de tafels. Op
donderdagavond zingen we liedjes met elkaar in de
speelzaal en gaan daarna smikkelen en smullen van
alle heerlijke, zelfgemaakte hapjes met een
kerstmuziekje op de achtergrond!

Natuurlijk leren we ook nog een hoop nieuwe dingen! De kinderen van groep 2b kunnen
al goed tellen tot 20, krijgen regelmatig werkbladen waarbij ze het het goede woord
moeten zoeken, rijmen, meer of minder tekenen en hoeveelheden tellen. Ook gaan ze
elke week achter de computer om door middel van spelletjes hun woordenschat uit te
breiden en leuke rekenopdrachtjes te doen. Bovendien werken ze bijna elke dag met het
mooie ontwikkelingsmateriaal uit onze kasten.
De kinderen van groep 3 gaan zo zachtjes aan de overgang maken van het heel concrete
rekenen naar het abstracter rekenen. Ook kennen ze inmiddels al bijna alle letters van
ons magnetische letterbord! En samen met de tweetekenklinkers zijn dit er wel 34… Wat
hebben ze hard gewerkt! Begin januari kennen ze deze allemaal.
Lees in de kerstvakantie nog eens gezellig samen. Goed om al het geleerde bij te houden
en uw kind zal u vol trots een stukje laten horen. :)

Groep 4-5A
December begon voor groep 4/5a natuurlijk ook met het sinterklaasfeest. Liedjes
oefenen….

Vol spanning naar alle mooie surprises kijken, en ons afvragen wat er in zit…. Nogmaals
hartelijke dank aan alle hulppieten, want wat vonden de kinderen het mooi.

En uiteindelijk optreden voor de sint, en met zijn allen met hem en zijn Pieten op de
foto.

Meteen de dag erna stond de kerstboom in de klas, en mochten de kinderen kiezen wat
voor lekkere hapjes ze graag wilden eten bij de kerstviering in de klas. Het kerstverhaal
is verteld en besproken en er zijn kerstliedjes gezongen.

Ondertussen wordt er ook nog veel geleerd. Bij rekenen leren de kinderen van groep vier
de tafel van drie, we zijn bezig met meten en beide groepen oefenen met klokkijken.
Groep vier leert bij taal over werkwoorden en enkelvoud en meervoud, groep vijf over
leestekens. Beide groepen hebben ook geleerd hoe je een wenskaart schrijft. Dat kwam
goed uit. Niet alleen voor het schrijven van kerstkaarten voor klasgenoten en familie,
maar ook omdat we kerstkaarten geschreven en versierd hebben voor ouderen die niet
zoveel post krijgen. Groep 5 kent al veel Engelse woorden voor eten, drinken, kleuren en
dieren. Soms geven ze zelfs al antwoord in het Engels! Bij geschiedenis leren we nu over
de tijd van de monniken en de ridders. Want van de Grieken en de Romeinen weten we
inmiddels alles af.

Groep 5B-6
Wat hebben we een drukke en gezellige maand gehad. De kinderen
hebben deze weken hard gewerkt en geknutseld aan werkjes en
versieringen voor Sinterklaas. Ook zijn er speculaaskoeken
gebakken, heerlijk!

De kinderen hebben tijdens de gymles geklommen en
geklauterd. Zo leken de kinderen te veranderen in echte
pietjes toen ze balanceerden over daken en pakjes in de
schoorstenen gooiden.
Op 5 december kwam de Sint langs en
was erg onder de indruk van de mooie
surprises. De Sint en Pieten keken hun ogen uit toen de kinderen
een levende piramide vormden, dat durfde de Pieten niet eens na
te doen.
Maar het feesten is nog niet
voorbij, want Kerst komt er
alweer aan. Na Sinterklaas zijn we
druk aan de slag gegaan met het
versieren van de kerstboom. De
kinderen hebben zelf een Kerstkaart gemaakt voor een
eenzame oudere. En de kinderen zijn druk aan de slag
gegaan met het versieren van hun eigen placemat en
potjes om de tafel mooi aan te kleden. Van zo’n mooi
versierde tafel zullen we lekker kunnen eten. Ik heb nu
al trek.

Groep 7
Er is weer een heleboel gebeurd , gedaan en gemaakt.
Behalve hard werken hebben we het ook druk gehad met het uitpakken van geweldige
sinterklaas surprises.Wat waren ze prachtig!

Binnen een paar dagen was de klas daarna weer omgetoverd en genoten we van de
gezellige kerstsfeer.

Deze groep kanjers heeft ook nog met heel veel plezier gewerkt aan onze
“Rudolf-kerstkaarten” voor de bejaarden.
Bij taal en spelling hebben we het druk gehad met de apostrof, de trema en nog veel
meer lastige zaken.
Bij geschiedenis hebben we het hoofdstuk van de Grieken en Romeinen afgerond en
gaan we verder met de monniken en ridders. Het vak aardrijkskunde leert ons nu een
heleboel over de Alpen.
Ook leren we hoe we eten en drinken kunnen bestellen in het Engels.
Bij biologie komen de kinderen van alles te weten over voeding en hun lichaam. Zo
weten ze inmiddels precies welke weg eten en drinken aflegt door hun lichaam heen, hoe
het komt dat poep bruin is, dat je pupil
kleiner wordt als er veel licht is en
hebben ze ontdekt dat je niet alleen
met je ogen, maar ook met je hersenen
kijkt! Kijk bijvoorbeeld maar eens naar
het plaatje hieronder. Je ogen zien
twee keer hetzelfde, maar je hersenen
maken van het teken de eerste keer
een H en de tweede keer een A. Zo hebben we nog veel meer verrassende proefjes
gedaan waarbij onze zintuigen soms voor de gek gehouden werden.

Groep 8
Op vrijdag 1 december spoelde een potvis aan
op het strand van Domburg. U heeft het in de
pers kunnen volgen. Door een gelukje kreeg
meester Roel een stukje van de huid van de
potvis met daaronder een deel van de ‘blubber’
te pakken.
‘s Maandags konden de kinderen het stukje
potvis in de klas bekijken. Sommigen durfden
er zelfs aan te voelen. De zwarte huid voelt
hard aan. Het kostte daarom ook veel moeite
om het stuk uit de potvis te snijden. Het was
best een bijzonder moment voor de kinderen
om een stukje van zo dichtbij te bekijken.

Gelukkig heeft de Sint dit jaar op De Sprong extra hulp gekregen, anders was de
Sinterklaasviering in het water gevallen. Goed gedaan groep 8.

