Beste ouders,
Dit is de nieuwsbrief van de maand oktober. Veel leesplezier!
Personeel:
Iedere maandag hebben we extra handen in groep 1-2. Stagiaire juf Femke helpt en
ondersteunt bij alle activiteiten in de klas en buiten op het plein. Ze is een eerstejaars
pabo-student aan de HZ.
Iedere donderdagmiddag loopt juf Samantha Meedendorp stage bij de gymlessen in het
kader van de opleiding bewegingsonderwijs. Zowel juf Samantha als juf Astrid zijn bezig om
hun bekwaamheid bewegingsonderwijs te halen.
Juf Carolien is onze nieuwe BHV’er. Ze neemt de plaats in van juf Mandy. Het BHV team
bestaat uit: juf Angela, juf Amanda, juf Sandra en juf Carolien.
Vanaf 3 oktober lopen Nena Francke en Melanie Sturm stage op de Sprong. Ze komen
iedere dinsdag. Nena in groep 4/5A en Melanie in groep 1/2A.  Beiden volgen de opleiding
onderwijsassistente niveau 4 aan Scalda, ze zijn eerstejaars student. Welkom op de Sprong!
Goed nieuws journaal:
● Heeft u wellicht ook al gezien of gehoord dat de jongste leerlingen regelmatig op
chromebooks werken? De methode schatkist biedt voor rekenen en woordenschat
veel leerlingensoftware en dat geeft extra leermogelijkheden. Groep 1-2 vindt het
fantastisch om te doen.
● Het Zeeuws Koper collectief verzorgt voorstelling “de Snowman” voor de leerlingen
van groep 1 t/m 4 op woensdag 14 februari. Ze doen dit in de speelzaal van de
Sprong. Ook leerlingen van ‘t Klinket worden hiervoor uitgenodigd. U hoort er tegen
die tijd meer van natuurlijk.
● Voor de Spaanse lessen hebben we 13 inschrijvingen. Wat ontzettend leuk dat er
veel belangstelling is. De lessen gaan van start en het wordt vast een succes!
● Transitie TMO: De transitie naar de boterhammenbrigade
is in volle gang. U ontvangt één dezer dagen een informatieboekje
en inschrijfformulier.
● De actie van Jantje Beton is inmiddels afgelopen. We
willen alle kinderen en ouders heel vriendelijk bedanken voor hun
inzet. De opbrengst wordt later bekend gemaakt.
● De eerste ervaringen van de nieuwe methode voor engels
en voor taal/spelling zijn heel positief. De leerlingen zijn erg
gemotiveerd en leergierig door alle nieuwe materialen.

Opfrissen:
Regelmatig frissen we een aantal afspraken of regels op in de Sprong nieuwsbrieven. Dit
keer gaat het over het gebruikt van mobieltjes. Het is niet toegestaan om mobieltjes mee
naar school te nemen behalve als je bijvoorbeeld ver weg woont en zelfstandig naar school
fietst. In overleg met de leerkracht wordt met deze leerlingen besproken of de mobiele
telefoon onder lestijd in de klas of in de eigen rugzak wordt bewaard.
Het niet stoppen of parkeren van auto’s voor de school gaat steeds beter. Ook keren er niet
veel ouders voor de school. We blijven ouders aanspreken die dit wel doen en de politie
heeft aangegeven om af en toe te controleren.
Vooraankondigingen:
15 mei 2018
Schoolreis groep 3 t/m 6
28 mei 2018
Schoolreis groep 1-2
14 febr.2018
Voorstelling Snowman groep 1 t/m 4
22 maart 2018
Studiedag/ Archipeldag
23-25 mei 2018          Schoolkamp groep 7 en 8
26 juni 2018
Musical groep 8 (de voorlaatste schoolweek)
5 juli 2018
Eindfeest (17.00-20.00 uur)
Cinekid stemming HVO
Het Cinekid Festival in Amsterdam vindt plaats van
14-27 oktober. Er worden films en series vertoond
en er worden jaarlijks prijzen uitgereikt. Ook kinderen mogen bepalen welke series een prijs
verdienen. Dit heet de Kinderkast Publieksprijs. De HVO leerlingen van Archipelschool de
Sprong mogen tijdens de HVO lessen hun stem uitbrengen en daarmee vertegenwoordigen
we Zeeland. Juf Ira Blommers weet er alles van.

‘Sam de Waterman’ in groep 1 en 2:
Groep 1, 2A en 2B doen mee met een pilot van JGZ - GGD Zeeland:
Het drinkwaterproject ‘Sam de Waterman’.
Dit project heeft als doel kinderen op een leuke en
speelse manier te stimuleren om water te drinken.
Na de herfstvakantie gaan we van start en het project
loopt tot aan de kerstvakantie. In deze periode wordt er
op vrijdag een ‘Sam-moment’ ingelast. We lezen dan
het Sam-verhaal en drinken gezamenlijk water uit onze eigen Sam-beker.

De kinderboekenweek komt eraan en alle spullen staan weer klaar.
We gaan dit jaar lekker griezelen.
Tijdens het voorleesontbijt beginnen we gelijk al met het eerste
griezelverhaal. Maar wie gaat er voorlezen?.........
Kinderboekenweekgeschenk®: Kattensoep. Een verhaal over
raadselachtige verdwijningen van katten van Janneke Schotveld.
Met illustraties van Annet Schaap.Cadeau van uw boekhandel bij een besteding van
tenminste € 10,- aan Nederlandstalige kinderboeken.

Herhaling: Toekomstige schooltijden
Dit schooljaar gaan we onderzoeken wat de toekomstige schooltijden
voor 2018-2019 worden. Dat betekent dat we met ouders/leerlingen, het
team, de MR, de KOW, en met ‘t Klinket een traject volgen om te komen
tot een goed besluit. We nemen hiervoor een schooljaar de tijd om
zorgvuldig de juiste stappen te zetten zoals o.a. informeren team en
ouders/leerlingen, gesprekken met de MR en vragenlijsten uitzetten. We
zullen maandelijks een kort stukje schrijven in de nieuwsbrief zodat
iedereen goed geïnformeerd is. Directie en MR zijn samen een stuurgroep om dit proces
vorm te geven, uit te voeren en te bewaken. We krijgen hiervoor ondersteuning van het
RPCZ, de schoolbegeleidingsdienst.
Op dinsdag 31-10-17 vindt een informatiebijeenkomst plaats voor de teamleden en voor de
MR van de Sprong.
Op maandag 20-11-17 van 19.00-21.00 uur vindt een informatiebijeenkomst over de
toekomstige schooltijden plaats. Dit vindt plaats op de Sprong en is bedoeld voor ouders.
Hierbij wordt ook de KOW uitgenodigd. U ontvangt voor deze avond later nog een
uitnodiging.
Kou(S)
Stichting Koudekerke Samen (KouS) staat én gaat voor verbinding. Samen voor
Koudekerke, samen zorgdragen voor een woon- en leefomgeving waarin alle
‘moppenvreters’ goed tot hun recht komen.

Wat kan Stichting Koudekerke Samen voor onze
vereniging betekenen?
> Aandacht voor ons event
> Hulp bij ledenwerving
> Uitbouwen van het vrijwilligersbestand
> Bruggen bouwen
> Kennisoverdracht
Kortom: Stichting Koudekerke Samen helpt onze vereniging verder. Samen komen we
verder! De KICK off van KouS vindt plaats op vrijdag 27 oktober.
Meer info: www.koudekerkesamen.nl

Op 5 oktober staken uw leerkrachten waarschijnlijk voor een eerlijk salaris. De Vereniging
Openbaar Onderwijs (VOO) roept ouders en grootouders op om de petitie ' Investeer in onze
(klein)kinderen' te ondertekenen, om daarmee de onderwijsstaking op 5 oktober te steunen.
Het geluid van ouders en grootouders is nodig om te laten zien dat de gevraagde
investeringen in het onderwijs breed gedragen worden. Wilt u onze oproep aan de ouders
van uw school doorsturen en het bericht delen op de sociale media van uw school?
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) roept ouders en grootouders op v ia de online
petitie de staking van leerkrachten in het primair onderwijs op 5 oktober te steunen. De actie
is een gerechtvaardigde manier om de eisen van het onderwijs kracht bij te zetten. Ouders
en grootouders hebben er veel belang bij dat hun kinderen en kleinkinderen ook in de
toekomst kunnen rekenen op goed onderwijs en goede leerkrachten.
Ouders steunen actie POFront
De staking van POFront heeft als doel de lerarensalarissen te verbeteren, om zo het beroep
aantrekkelijker te maken en het lerarentekort terug te dringen. Investeren in een eerlijk
salaris voor de leerkracht is een van de noodzakelijke maatregelen om de kwaliteit in het
primair onderwijs te waarborgen. De VOO roept ouders én grootouders daarom op om de

petitie te ondertekenen en de leerkrachten te steunen in deze actie. Eerder dit jaar s teunde
de VOO ook de werkonderbrekingsactie.
Petitie 'Investeer in onze (klein)kinderen'
De petitie en handtekeningen worden op 5 oktober in Den Haag door de VOO aangeboden
aan de stakende leerkrachten en de Tweede Kamerleden.
De Vereniging Openbaar Onderwijs
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is de grootste landelijke oudervereniging in
Nederland en vertegenwoordigt via aangesloten medezeggenschapsraden en ouderraden
meer dan een half miljoen ouders in het (openbaar) onderwijs.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Beste lezer,
Op donderdag 5 oktober is er een landelijke staking door leerkrachten die strijden voor een
hoger salaris en lagere werkdruk. Hierdoor sluiten veel basisscholen de deuren. HC
Walcheren biedt de mogelijkheid voor een sportieve opvang voor basisschoolleerlingen
tijdens deze dag.
Het dagprogramma bevat veel hockey, maar ook leuke andere activiteiten. In de middag zal
er een lunch klaar staan voor alle deelnemers in het clubhuis. Vanaf 8:30 uur is iedereen
welkom op Sportpark Vrijburg.
De dag zal duren tot 15:00 uur. Vanaf dat moment kun je weer worden opgehaald, zelf naar
huis gaan of naar de BSO.
Kosten voor deze dag zijn €25,00 incl. lunch. Aanmelden kan via c linic@hcwalcheren.nl.
Ook is het mogelijk om vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen deze dag. Dit kan je in de
mail aangeven bij het aanmelden voor deze dag.
Een deel van deze opbrengst zal gaan naar nieuwe
jeugddoeltjes op HC Walcheren.
Met vriendelijke groet,
Kjeld Crucq
HC Walcheren
Bestuurslid HTZ
Tel.: +31 6 39579449
Clubhuis: 0118-478255

Wil jij ook lekker bewegen?
Dan is kleutergym of turnen bij Gymnastiek
Vereniging Koudekerke echt iets voor jou!
Kleutergym stimuleert op een veilige en leuke
manier de ontwikkeling van jonge kinderen.
Spelenderwijs krijgen peuters meer
zelfvertrouwen. Alle aspecten van de
motorische ontwikkeling komen aan bod. Bij de recreatieve turngroep leer je de
basisbegrippen van het turnen. Meisjes met talent kunnen doorschuiven naar de
wedstrijdgroep. Uiteraard staat het plezier in bewegen voorop!
Lijkt kleutergym of turnen je leuk?
Kom dan lekker meedoen. De lessen worden gegeven in Sporthal de Couburg te
Koudekerke. Onze leiding is gecertificeerd en heeft ervaring in het lesgeven.
Lestijden:
Peutergym
Recreatief turnen

woensdag 16:30 - 17:30 uur
donderdag 17:30 - 18:45 uur meisjes 6 - 8 jaar
donderdag 18:45 - 20:00 uur meisjes 9 jaar en ouder

Voor meer info kijk op onze website: www.gvkoudekerke.nl of stuur een mail naar
gvkoudekerke@live.nl

Tekenen voor Kids
Hou je van tekenen? Wil je samen met anderen kinderen creatief bezig zijn en nieuwe
dingen leren?
Vanaf 25 oktober start ik met een tekenclub, voor alle kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. We
gaan materialen, kleuren en vormen ontdekken; vanuit fantasie tekenen én 'echte' dingen
tekenen. Met elkaar gaan we op avontuur; afhankelijk van je leeftijd en interesse zal dat voor
iedereen anders verlopen. Voor meer informatie en om je op te geven:
cencderuiter@hotmail.com of 06-38657821.
Groetjes, Christa de Ruiter
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