Agenda
28 februari Hoofdluiscontrole
28 februari Leergang IKC, Mirjam afwezig
01 maart

Gastles zwerfafval en recyclen, gr.7/8

01 maart

MR

01 maart

Leergang IKC, Mirjam aanwezig vanaf 16.00 uur

02 maart

Tennis gr. 3/4/5/6

05 maart

Boomfeestdag gr.8

05 maart

Proefles Mindfulness voor gr. 6/7/8 van 15.15-16.15/16.30 uur

06 maart

Inloopspreekuur bij Mirjam van 8.45-9.30 uur

07 maart

Columbus: 8.45-11.45 uur

08 maart

Gastles zwerfafval en recyclen, gr.7/8

12 maart

Kind en (groot)ouder-yoga voor gr. 3/4/5 van 15.15-16.15/16.30

12 maart

MR, gezamenlijk met Klinket

13 maart

Inloopspreekuur bij Mirjam van 8.45-9.30 uur

15 maart

Presentatie ‘Week van het Geld’, gr.7

15 maart

Leerlingenraad

19 maart

Kind en (groot)ouder-yoga voor gr. 3/4/5 van 15.15-16.15/16.30

20 & 21 maart

Leergang IKC, Mirjam afwezig

20 maart

Voorstelling in de Couburg gr. 1 t/m 8 van 18.30-20.30 (uitnodiging volgt)

21 maart

gr. 1/2 start om 9.30 uur

22 maart

Archipel studiedag, alle kinderen vrij.

26 maart

Bezoek Museum Veere, gr. 5B/6 (uiterlijk 12:15 uur terug op school)

26 maart

Kind en (groot)ouder-yoga voor gr. 3/4/5 van 15.15-16.15/16.30

27 maart

Inloopspreekuur bij Mirjam van 8.45-9.30 uur

28 maart

Bezoek Museum Veere, gr. 7

28 maart

Jongens schoolvoetbal in Westkapelle

29 maart

Paasbrunch, alle leerlingen om 14.00 uur vrij! (Plusklas gaat gewoon door)

Paasvakantie van vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april
Vooraankondiging
Op vrijdag 20 april is de sportdag voor groep 5 tot en met 8 in Domburg.
Voor die dag zijn er veel begeleiders nodig, o.a. om kinderen naar Domburg te halen en
te brengen en om spelen te begeleiden.
Zet deze datum alvast in uw agenda.

Jarigen in maart
1 maart

Kevin Hamelink (13)

20 maart

Robbyn Vermaas (10)

2 maart

Djaymoh Domisse (10)

22 maart

Imre van driel (8)

7 maart

Máire Kemp (11)

23 maart

Laurie Kroon (5)

7 maart

Maxime Schuit (11)

27 maart

Liv Stenvert (6)

11 maart

Romy Breed (7)

28 maart

Shirley Fleurbaaij (6)

18 maart

Gijs Meeuse (8)

29 maart

Ysilde Diemer (7)

Iedereen van harte gefeliciteerd!

Welkom
Wij heten Aliyah Milia uit Vlissingen van harte welkom. Ze heeft voor de vakantie al even
kennis gemaakt met haar nieuwe groep 2B. Veel plezier op de Sprong.

Goed Nieuws Journaal
●

De tennislessen worden ook dit schooljaar weer aangeboden door de
Jeugdcommissie van LTC De Stoof. De kinderen krijgen een les aangeboden van
drie kwartier door twee trainers van tennisschool Smash-it. Na afloop krijgen ze
een appel en een papier met informatie over de jeugdactiviteiten van LTC De
Stoof. Heel hartelijk bedankt. Bij slecht weer zal de les een week worden
vooruitgeschoven. De kinderen ontvangen deze week nog een brief.

●

Aan de slag met een school- of moestuin! Wij hebben een gratis
groentezadenpakket besteld. Hiermee kunnen de leerlingen dit voorjaar in de klas
of op het schoolplein hun eigen groente kweken. Leuk, lekker en leerzaam!Het
pakket bestaat uit tien zakjes met groentezaden voor o.a. sla, radijs, tomaat,
wortel en rode biet, een instructie en een lesbrief. De zaden worden aangeboden
door Jong Leren Eten (JLE). De missie van Jong Leren Eten is: kinderen alles
leren over eten. Over groenten, fruit en vlees. Over de herkomst en smaak van
voedsel. Ze bewust maken van gezonde, duurzame én lekkere keuzes, en ze
leren die keuzes zelf te maken. Daarin ondersteunt het programma Jong Leren
Eten kinderopvang en onderwijs. Een landelijk initiatief van het ministerie van
LNV en VWS.

●

Op maandag 5 maart gaat groep 8 wilgen knotten voor de boomfeestdag 2018.
De knotwilgen staan op het voetbalveld bij VCK dus dat is lekker dichtbij. De
gemeente Veere zorgt voor het snoeigereedschap en een bolus tijdens de pauze.
De Spaanse lessen voor gevorderden zijn van start gegaan. Er nemen 7
leerlingen enthousiast deel.
In de hal staat een box met gevonden voorwerpen. Met name winterspulletjes
zoals handschoenen en mutsen blijven regelmatig liggen. Ook zijn er diverse
trommeltjes blijven staan. De gevonden voorwerpen blijven staan tot vrijdag 16
maart.
De schoolfotograaf staat gepland op woensdag 9 mei. Dat is de eerste woensdag
na de meivakantie.

●
●

●
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●

●

●

●
●

●

Er zijn 20 nieuwe Chromebooks besteld. Wij zijn er superblij mee! Jaarlijks
investeren we in ons ICT onderwijs en blijven we vernieuwen.
Het water-drink project Sam de Waterman is afgerond. De reacties waren
positief, kinderen vonden het project leuk en zijn zich bewuster van het belang
van water. Ze zagen Sam als voorbeeldfiguur en willen zijn zoals Sam. Het aantal
kinderen dat regelmatig water drinkt is toegenomen en dat vinden we positief.
Soms ontvangen we (nu al) vragen over de formatie voor het schooljaar
2018-2019. U snapt dat we hier niets over kunnen zeggen. We hebben de goede
gewoonte om de formatie digitaal aan iedereen gelijktijdig te mailen drie/vier
weken voor de zomervakantie. Ook dit jaar is dat onze wens en streven.
Eens in de vier jaar voert ZB| Planbureau een onderzoek uit onder kinderen in
groep 6 van het Primair Onderwijs. In 2018 is dat weer het geval, de Sprong doet
mee. Het doel van het onderzoek is om de betrokkenheid en het welbevinden van
de leerlingen op school, alsmede de activiteiten buiten school te monitoren. Mede
gezien het feit dat het onderzoek voor de vijfde keer zal worden uitgevoerd, biedt
het waardevolle inzichten voor beleid en vervolgactiviteiten. Dit kan zowel
relevant zijn voor uw school als voor gemeenten en de provincie. Het onderzoek
wordt gefinancierd door de Provincie Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten.
Astrid de Regt (leerkracht gr. 7 en 4/5A) is gestart met de opleiding tot
rekencoördinator.
Evelien Melis (leerkracht) bouwt haar integratietraject verder op, ze gaat de
komende weken iedere woensdag ondersteunende activiteiten verzorgen in groep
2B/3. Denk hierbij aan het begeleiden van groepjes leerlingen tijdens de lessen
en het samen buiten spelen. Juf Carolien blijft in de klas aanwezig en is
aanspreekpunt voor ouders. Op dinsdag blijft Evelien in groep 7.
We zullen op dinsdag 20 maart een heus optreden verzorgen met alle kinderen
van de Sprong voor alle ouders in de Couburg. Over tijden etc ontvangen jullie
nog verdere info in de uitnodiging hiervoor. Omdat we dit keer werken aan de
disciplines drama, dans en muziek zullen we in deze periode van de
Kinderkunstweek iets minder stilstaan bij de beeldende vakken. Het staat jullie
vrij om wel een kijkje te nemen op de website van de kinderkunstweek en aldaar
op zoek te gaan naar leuke activiteiten in de buurt. Het thema van de kunstweek
is dit jaar “Dieren in de Kunst, een boel beesten”. www.kinderkunstweek.nl

Plusklas
De leerlingen van de plusklas hebben de afgelopen
periode aan het project ‘Vreemde talen’ gewerkt.
Het eindproduct per groepje is een zelf geschreven
en zelf geïllustreerd prentenboek in het engels. De
prentenboekjes zijn op school aanwezig en staan
in de hal ter inzage.

Leerlingenraad

De leerlingenraad kwam met een mooi idee: “Is het niet leuk als er in iedere klas planten
komen te staan?”. Een groener leslokaal heeft positieve effecten op de lucht, de sfeer,
ontspanning en leeropbrengsten. Samen met Mirjam Rutte (directeur) is de
leerlingenraad naar bloemenwinkel ‘Freesia bloemkado’ gegaan en zijn er voor iedere
groep planten uitgezocht. Leerlingenraad, van harte bedankt voor dit goede idee! Graag
willen we ook bloemenwinkel ‘Freesia bloemkado’ bedanken voor de geweldige korting
die de school mocht ontvangen.

GVO en HVO in 2018-2019
Uw kind neemt deel aan GVO of HVO. Als u zoon/dochter wilt wisselen kunt u dat aan
ons doorgegeven. Eind maart moeten we altijd weer de aantallen voor het volgende jaar
doorgeven aan het Dienstencentrum. Het is belangrijk om dat nauwkeurig te doen,
omdat de bekostiging van de docenten vormingsonderwijs daar van af hangt. Daarom
het volgende: Als uw kind op GVO of HVO (dus bij hetzelfde) blijft in 2018-2019 dan
hoeft u helemaal niets te doen. Wilt u dat uw kind switcht van GVO naar HVO of
andersom? Dan moet u dat tijdig aan ons doorgeven. U heeft daarvoor de tijd t/m
donderdag 29 maart 2017. De week daarna worden de gegevens (aantallen)
doorgegeven.

Inbreng agendapunt en vraag aan MR
Ouders kunnen hun vraag stellen/agendapunt inbrengen bij een MR lid (of via de
sprong@archipelscholen.nl). De vraag of het agendapunt wordt voor de eerstvolgende
vergadering geagendeerd en dan behandeld.
Ouders kunnen onderwerpen die niet vallen onder MR-zaken aan Mirjam Rutte
(directeur) voorleggen. Dit kan onder andere tijdens het inloopspreekuur op
dinsdagochtend van 8.45-9.30 uur in haar kantoor.
MR oudergeleding: Anjolie Engels, Eef van Lieshout en Robin Luycks
MR personeelsgeleding: Carolien Bliek, Angela de Kraker en Judith Mersie

Nieuws uit de klas
Groep 1-2a
In februari stond de WINTER centraal in groep 1-2a!

Op 2 februari hebben we meegedaan met de Warme Truien Dag.
Met een extra dikke trui, jas, das, muts en/of wanten aan zongen we uit volle borst:
‘Het is winter bibber bibber en ik bibber bibber bibber en BINNEN is het koud!’
Van het zingen en dansen in de speelzaal kregen we het vanzelf lekker warm:)

Zin om mee te zingen? https://www.youtube.com/watch?v=27AfU3xqHDQ
Letters:
Vanuit de methode Schatkist waren er allerlei
activiteiten met de letter w van winter en k van
koud. Woorden met de k bedenken konden we
super-goed: wel een GROOT vel boordevol!
Winter-woorden
nastempelen
in
ons
winter-stempelboek deden we met veel plezier en
natuurlijk hebben we de letters k en w ook in onze
Lettermuur gedaan.
IJS:
We hebben
achterplein
geleerd dat
We hebben

ijs gemaakt in de vriezer, ijs en sneeuw op het
in emmers verzameld, ijs zien smelten en ook
het niet wijs is om je huis op het ijs te bouwen.
ervaren dat je echt heel koude handen krijgt als

je lang met sneeuw of ijs speelt zonder wanten aan en dat ijs op de rubberen tegels
buiten net zo glad kan worden als een echte ijsbaan.
En nu mag van ons de LENTE komen!
Quin, Lynn en Jesse, onze nieuwe kleuters in groep 1, hebben er ook al zin in!!

Siem ons ‘Hulpje van de week’ neemt zijn taak heel
serieus! Hier verzorgt hij de plantjes die we onlangs van
de Leerlingenraad hebben gekregen.
‘Komen hier ook lentebloemen in?’ …...
We wachten maar geduldig af ;)

Groep 2
 b-3
De rapporten zijn allemaal mee naar huis gegaan (sommige zijn ook al weer terug) en
de gesprekken zijn gevoerd. Wat zijn we trots op al onze kinderen! Ze hebben allemaal
erg hard gewerkt, veel geleerd en leuke dingen gedaan het afgelopen half jaar! Het
volgend half jaar gaan we er weer lekker tegenaan met zijn allen en
nog meer leuke dingen doen, zoals het juffenfeest en de schoolreis.
We hebben er zin in!
Squla
Groep 3 heeft in de week voor de voorjaarsvakantie voor het eerst
samen Squla verkend. We hebben een schoolaccount waar ze kunnen

oefenen met veel nuttige dingen, zoals het automatiseren van de splitsingen tot 10, het
optellen en aftrekken, woordenschat en spelling. Met 16 kinderen tegelijk inloggen kostte
even tijd. Inloggen met je naam en een code, bijv. “juf123” werd namelijk soms heel
letterlijk genomen: “jufeentweedrie”. Heb je een foutje gemaakt, dan druk je backspace
in: “Wat is dat juf?”. En “enter” is soms ook nog heel nieuw :). Maar de computer
aanzetten, inloggen met je foto en je wachtwoord plaatje in Cloudwise, uitloggen en een
computer afsluiten hebben we al eerder geleerd, dus computervaardigheden worden ook
al volop geoefend!
Groep 2 heeft ook een schoolaccount, dus na de voorjaarsvakantie gaan zij hiermee aan
de slag! Ook voor groep 2 biedt Squla leuke en leerzame spelletjes. Kijk- en
luisteropdrachten, tellen, spelen met cijfers en letters, woordenschat, leren over de
wereld om ons heen en vele leerzame filmpjes kunnen wij gaan doen en bekijken. En het
fijne is, dat we ook daarmee uitdaging op niveau kunnen bieden. Ze hebben er al erg
veel zin in!
Valentijnsdag
We hebben natuurlijk ook even stilgestaan bij de dag van de
liefde! De kinderen hebben een mooi werkje gemaakt met een
hart waar ze omheen mochten (laten) schrijven waarom ze van
hun ouders houden. Geweldige dingen krijg je dan te horen. Dat
ze zo lekker worden geknuffeld, zo mooi worden voorgelezen, dat
er zo lief tegen ze wordt gepraat, en… dat hun papa’s de beste
scheetjes kunnen laten. Hahaha, ja papa’s, dat wordt een heuse
competitie! ;)
Voorstelling
Wat hebben alle kinderen genoten van de voorstelling van “De Sneeuwman”! En wat was
Aimee trots op haar papa en mama. Nogmaals dank!

Groep 4/5a
We hebben in de maand februari veel geleerd: over vogels in de winter, rekenen met
inhoud, zintuigen, energie besparen (Warme truien dag), deeltafels, woorden met
meervouden s-> z en f-> v, trefbal met achtervakken/ pilon en mat enzovoort. Ook
hebben we ‘handen- en voetenkunst’ gemaakt die te bekijken is in het nisje.
Maart beloofd ook een gezellige, leerzame en sportieve maand te worden. We gaan de
vogels in Nederland in de gaten houden via de website www.beleefdelente.nl , we gaan
sporten zoals Olympiers tijdens de Olympische Spelen deden, we krijgen een gastles
tennis, we gaan naar het museum en we gaan optreden met de hele school #zinin !!!

Ook in groep 4-5a veel lekker warme truien op 2 februari.

Rekenles groep 5 over inhoud.

Proefje over zintuigen: loop heel langzaam met twee vingers over de arm van je
klasgenoot van de pols naar de elleboog. Je klasgenoot doet zijn ogen dicht en zegt stop
wanneer hij/zij denkt dat je bij zijn elleboog bent. Ook leuk om thuis te proberen.
Groep 5
De kinderen zijn in het kader van het project “Heel Veere Speelt” op maandag 26
februari gestart met muzieklessen. Hierbij krijgen de kinderen tien weken lang les van
docenten van de Zeeuwse Muziekschool en harmonie Voorwaarts, eerst samen algemeen
oriënterend, later mogen ze een instrument kiezen en gaan ze in kleine groepjes verder,
uitmondend in een uitvoering.
Groep 6
In het kader van het projectje “wintergroenten” zochten de kinderen informatie over
verschillende groenten op internet. Ze maakten zelf erwtensoep en natuurlijk hebben ze
die ook opgegeten, althans de meesten :). Ze roerbakten spruitjes met abrikozen,
sommigen vonden spruitjes nu wél lekker. Leuk recept om ook thuis eens te proberen.
Verder kregen de kinderen een gastles van twee mensen van Bioduin en van volkstuinen
Koudekerke, waarbij ze een tuinboon hebben gezaaid en mee naar huis genomen. Later
zullen we de plantjes in de schooltuin planten.

Groep 7
Hierboven een proefje waarbij het bolletje met behulp van een
magneet zweeft. Maar de kinderen hebben ook zelf
geëxperimenteerd met magneten met twee polen, en Bas nam zelfs
een zelfgemaakte elektromagneet mee!

Ijzersterke samenwerking, opperste concentratie en gezonde competitie tijdens de
marshmallow challenge: Bouw met je team in 18 minuten met 20 spaghettistokjes, 1
meter touw en 1 meter tape een constructie waarbij de marshmallow zo hoog mogelijk
boven de tafel uitkomt. Dit sloot aan bij de lessen van Naut, maar was vooral heel erg
leuk.
Post NL had een valentijnsactie en daar wilde groep 7 wel aan
meedoen: je valentijnskaart gratis versturen door er een
lippenstiftkus op te doen in plaats van een postzegel. Er zijn
kaarten gestuurd naar vrienden, vriendinnen, broers, zussen,
vaders, moeders, opa’s en oma’s.
Testjes:
Een berichtje van een oud-leerling:
Hallo, ik ben Iris en ik ben 19 jaar. Ik ben een oud leerlinge van de Sprong en studeer
tegenwoordig psychologie aan de Erasmus universiteit Rotterdam. Vanuit mijn studie is
gevraagd of we onderzoek willen doen naar de ontwikkeling van kinderen. Daarom zal ik
in de komende weken bij een aantal kinderen uit groep 7 de stroop test af gaan nemen.
Om daarbij te kijken of de kinderen hun cognitieve impulsen kunnen onderdrukken. Ik
heb er heel veel zin in! “
Iris is één van de oud-leerlingen die ons altijd weer weten te vinden. Leuk hoor Iris,
succes!

Groep 8
Wethouder Chris Maas kwam op Warme truiendag op vrijdag 2 februari de quiz ‘petje op
petje af’ met de leerlingen van groep 8 spelen.

Na een heleboel vragen over klimaatsverandering, zuinig omgaan met energie etc.
waren er drie winnaars:

Lijkt het je leuk om samen met een groep kinderen te eten, ze te begeleiden tijdens het
spelen en kun je hier één of meerdere keren per week tijd voor vrij maken?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zoeken namelijk voor deze school (en op verschillende locaties op Walcheren)
enthousiaste:

Vrijwilligers voor de Boterhammenbrigade
Voor het overblijven tussen-de-middag op school meestal van 11.45 tot 13.15
uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ook als je maar één dag per
week beschikbaar bent, ben je welkom!
Vacaturenummer: VA 162.
Wat is de Boterhammenbrigade?
De Boterhammenbrigade van Kinderopvang Walcheren (KOW) zorgt voor een
professionele opvang van kinderen tussen-de-middag op diverse scholen verspreid over
Walcheren. De Boterhammenbrigade is voor kinderen van 4 tot 14 jaar op de
basisschool. De vrijwilligers van de Boterhammenbrigade worden waar nodig
ondersteund door pedagogisch medewerkers. Onder 'Boterhammenbrigade' op onze
website www.kinderopvangwalcheren.nl tref je meer informatie over deze opvangvorm.
Wat doe je als vrijwilliger van de Boterhammenbrigade?
De medewerker controleert eerst of alle kinderen aanwezig zijn en tekent de
presentielijst. Veiligheid voorop! Ondertussen komen de broodtrommels en de
drinkbekers op tafel en zorgen we voor een gezellige sfeer. Elk kind kan in zijn of haar
eigen tempo de boterhammen opeten. Na het eten kan het kind bijvoorbeeld buiten
spelen, een puzzel maken of rustig een boek lezen. Zo krijgen de kinderen weer energie
om fris te starten ’s middags.
Vrijwilligersvergoeding
Voor het werk op de Boterhammenbrigade ontvang je een vrijwilligersvergoeding van €
6,75 per keer (1,5 uur). Per jaar mag iedereen een belastingvrij bedrag ontvangen van €
1.500,-.
Meer informatie en solliciteren?
De medewerkers op de Boterhammenbrigade geven graag meer informatie.
Heb je belangstelling voor de vrijwilligersfunctie en wil je meer informatie, neem dan
contact op met de afdeling P&O van KOW. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer
0118-624712. Direct solliciteren? Stuur je sollicitatiebrief met daarin je motivatie voor
deze functie, je cv en het vacaturenummer van de vacature naar de afdeling P&O via
sollicitaties@skow.nl. Geef ook aan op welke scholen/wijken je vrijwilliger zou willen zijn.

