De start van het nieuwe schooljaar
We hopen dat jullie een fijne zomer hebben gehad en zien jullie graag maandag 20 augustus
weer op school!

Wij wensen iedereen een heel fijn, nieuw schooljaar!

Agenda
20 augustus

Eerste schooldag

22 augustus

Luizencontrole (iedere eerste woensdag na een vakantie)

23 augustus

De AVG formulieren worden meegegeven (Privacywet)

28 augustus

High tea met ouderraad

28 augustus

Inloopspreekuur bij directeur van 8.30-9.30 uur

29 augustus

Leerlingenraad

29 augustus

Columbus (bibliobus): 8.45-

03 september

De meeste stagiaires starten deze week, zie

11.45 uur

schema onderaan
03 september

De week van de kennismakingsgesprekken met

ouders
04 september

Inloopspreekuur bij directeur van 8.30-9.30 uur

04 september

Kennismakingsavond (voor ouders die het echt niet lukt om na schooltijd

een afspraak te maken)
07 september

Groep 1 t/m 4, Speeltuin Meiveld in Middelburg.

11 september

Ouderraad

11 september

Inloopspreekuur bij directeur van 8.30-9.30 uur

12 september
14 september

Staking, de school is dicht! (brief volgt volgende week)
Film op de Sprong voor de groepen 1/2

16 september

Film by the Sea, voor de groepen 3-8.

18 september

Inloopspreekuur bij directeur van 8.30-9.30 uur

12-26 september

Jantje Beton, voor de groepen 6/7/8

17 september

Informatieavond voor alle groepen, zie info onderaan

25 september

Inloopspreekuur bij directeur van 8.30-9.30 uur

26 september

Columbus (bibliobus): : 8.45- 11.45 uur

Jarigen in augustus en september
02 augustus Noa de Ridder (9)

27 augustus

Noa Goedbloed (10)

03 augustus Stijn Poppe (11)

27 augustus

Tim Goedbloed (10)

04 augustus Celeste Fontijn (9)

03 september

Lizzy van Huizen (8)

05 augustus Bieke Verhage (7)

05 september

Fleur Mersie (6)

07 augustus Pieter de Nooijer (11)

16 september

Fiene Meijer (10)

08 augustus Bram Wijne (9)

16 september

Teuntje Meijer (10)

16 augustus Saar Heijmans (6)

19 september

Evie de Visser (12)

19 augustus Pleun Heijmans (4)

21 september

Wesley Fleurbaaij (4)

20 augustus Sidney Dingemanse (8)

23 september

Moira Verhage (9)

24 augustus Luca Breed (6)

23 september

Elise Neuféglise (8)

25 augustus Sophie van Goethem (11)

24 september

Milan Jiskoot (5)

25 augustus Zoëy Jasperse (10)

24 september

Shirley Kuijpers (8)

25 augustus Brent van Ommeren (10)

26 september

Thessa Kerklaan (6)

26 augustus Pablo Ferron Nieuwenhuijzen

29 september

Damian Nijhof (7)

(6)

Iedereen van harte gefeliciteerd!

Welkom
Leerlingen:
We verwelkomen Pleun Heijmans en Wesley Fleurbaaij in groep 1, Fedde van Loon in
groep 2 en Penélope (Penny) de Bruine in groep 6B. Heel hartelijk welkom op de Sprong
en veel leerplezier.

Personeel:
Laura Wattel is de nieuwe onderwijsassistent in groep 1/2 en groep 3.
Eva Groenendijk is de nieuwe onderwijsassistent in groep 6B/7.
De Sprong heeft ervoor gekozen om vanuit de extra “werkdruk gelden” (die iedere
school heeft ontvangen) extra onderwijsassistent uren in te zetten. Dit betekent dat er
in de groepen meer ondersteuning is. We zijn erg blij dat Amanda van Boven deze uren
mag en kan invullen. Ze ondersteunt komend schooljaar vijf dagdelen in de groepen 1/2
en twee dagdelen in de groepen 5/6/7. Ook is Amanda alle dagen tijdens de lunch
aanwezig bij groep 1/2.
Stagiaires:
Sanne Stolk

Fabienne Floresse

groep 8

Van augustus tot
februari in groep
5/6A

Scalda
Onderwijs
assistent
niveau 4
derdejaars

maandag en
dinsdag

Pabo
Tweedejaars

Maandag en
drie/vier
stageweken

Vanaf halverwege
het schooljaar ook
de woensdag erbij

Vanaf februari tot
juli in groep 2/3
(of 1/2 )
Inge Louwerse

groep 3

Pabo
derdejaars

Eerste semester
(tot februari)
maandag en
dinsdag

Joris van Houte

groep 1/2

Pabo
eerstejaars

Op maandag en
drie stageweken
per semester.

HBO
Pedagogiek
HZ
Vlissingen
tweedejaars

Woensdag en
donderdag

Vanaf februari in
groep 5/6A
Saskia de Muunck

Beschikbaar voor
alle groepen.
Saskia wordt
begeleid door
Intern begeleider

Informatieavond groep 1 t/m 8
In de agenda hierboven kunt u zien wanneer de jaarlijkse informatieavond is.
De avond krijgt een ander karakter en wordt dit jaar een ‘proeverij’ met divers aanbod,
u stelt zelf ‘uw menu’ samen. U kunt kiezen uit de informatiemarkt en/of de informatie
in de diverse groepen. Er zijn drie rondes.

Datum: Maandag 17 september
Tijd: 18:30 uur - 21:30 uur
Wanneer

Wat

Waar

Wat

Waar

Wat

Waar

1

18:30 19:30

Informatie
markt

Hal en
Speelza
al

Informatie
groep 1/2

Lokaal
groep
1/2

Informatie
groep 8

Lokaal
groep 8

2

19:30 20:30

Informatie
markt

Hal en
Speelza
al

Informatie
groep 3

Lokaal
groep 3

Informatie
groep 4

Lokaal
groep 4

3

20:30 21:30

Informatie
markt

Hal en
Speelza
al

Informatie
groep
5/6A

Lokaal
groep
5/6A

Informatie
groep
6B/7

Lokaal
groep
6B/7

U ontvangt later een uitnodiging met meer informatie.

Gymtijden 2018-2019 in de Couburg
Komend schooljaar hanteren we de onderstaande gymtijden. Verder is het de bedoeling
dat iedereen gymkleding en gymschoenen (mogen niet afgeven op de vloer) draagt
tijdens de gymles, lange haren gaan vast en sieraden gaan wegens veiligheidsredenen
af.
gr
gr
gr
gr
gr

2/3
4
5/6A
6B/7
8

op
op
op
op

op dinsdagochtend en vrijdagmiddag
dinsdagochtend en donderdagmiddag
dinsdagochtend en donderdagmiddag
maandagmiddag en dinsdagmiddag
maandagmiddag en dinsdagochtend

Nieuwe schoolregels
Voor een goede en veilige sfeer op school
zijn er schoolregels nodig. Op de Sprong
staat een respectvolle omgang met elkaar
centraal.

De schoolregels voor de Sprong zijn:
We hebben respect voor elkaar:
● We zijn aardig voor iedereen en helpen elkaar.
● We lossen problemen samen op.
● We lopen rustig in de school en praten zachtjes.
● We zijn voorzichtig met elkaars spullen.
Bovenstaande schoolregels zijn nieuw ontwikkeld en worden in het nieuwe schooljaar
zichtbaar in de schoolgids, in de school en in de klassen.

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid rondom de school is voor iedereen belangrijk. Daarom nemen we in
de maandelijkse nieuwsbrieven regelmatig een item over de veiligheid op. In deze
eerste nieuwsbrief willen we een aantal items herhalen
en opfrissen:
● Kom vooral te voet!
● Met de fiets alleen als dit nodig is, dus als je
verder weg woont. (er is niet voldoende ruimte
voor alle fietsen)
● Komt u met de auto, parkeer dan op de
bestemde plaatsen. Stoppen of parkeren voor
school is verboden, er staan hiervoor
verbodsborden.
● Wilt u met de auto keren bij de voetbal- en
tennisvelden? Daar is voldoende ruimte en
keren voor school geeft gevaarlijke situaties.
● Parkeren in de Couburgstraat is druk en smal, er is daar weinig ruimte. Parkeert u
liever bij de Couburg, het is maar een klein stukje lopen.

Continurooster
We starten op de eerste dag van het nieuwe schooljaar (maandag 20 augustus) met het
‘5-gelijke dagen model’. De schooltijden zijn van 8.30-14.00 uur.
Hieronder een aantal punten die we belangrijk vinden om met u te delen:
Inloop: Om 8:25 uur gaat de eerste bel en gaan de schooldeuren open.
Kinderen van groep 3-7 worden door de leerkracht op het plein opgehaald en lopen
samen naar binnen. (groep 3/4/5 achterplein, groep 6/7/8 voorplein)
Kinderen van groep 8 lopen zelfstandig naar het eigen lokaal.
De ouders van groep 1/2 mogen mee naar binnen.

Als de bel gaat om 8.25 uur vragen we de ouders van groep 3-5 om bij het hek te
wachten (waar voorheen een gele lijn stond). Neemt u voordat de bel gaat afscheid van
uw zoon/dochter, dan kunnen de kinderen sneller met de leerkracht naar binnen. Om
8.30 uur begint de les. Beiden tussenhekken staan ‘s ochtends open, er kunnen daar
geen fietsen weggezet worden.
We verwachten dat ouders tot 8:25 uur bij de (met name jonge) kinderen blijven.
Eten en drinken meenemen voor de lunch: De kinderen die nu al overblijven zijn het al
gewend. Eten en drinken in een tas meenemen. Drinken vooral in een goed afgesloten
(thermos)beker en geen frisdrank. Fruit mee? Graag. Vooral voor de jonge kinderen
graag gesneden in een trommeltje. Snoep mee? Nee, niet toegestaan.
Lunchen: Het lunchen vindt plaats in de groep met de eigen juf of meester.
Boterhammen over?: De leerkrachten zien er op toe dat er goed wordt gegeten. Het kan
toch voorkomen, dat niet alles op gaat. Boterhammen die over zijn worden door de
kinderen gewoon mee terug naar huis genomen en verdwijnen niet in de prullenbak.
Hygiëne: Alle kinderen moeten in hun tas een theedoek meenemen. Die gebruiken we
bij de lunch. Na het eten zelf tafels opruimen / schoonmaken.
Spelen en ontspannen: Het is belangrijk dat de kinderen een frisse neus halen en na de
lunch even een kwartier “stoom afblazen”. Leerlingen van groep 1 en 2 spelen uiteraard
langer, zij spelen voor of na de lunch een uur buiten.

Staking
Zoals u weet zijn de stakingsacties in het onderwijs nog niet voorbij. Sinds het voorjaar
zijn er in heel Nederland estafette-stakingen. Deze
stakingen worden gesteund door de vakbonden. Op
woensdag 12 september staakt het onderwijspersoneel
in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Iedere
leerkracht besluit persoonlijk of hij/zij zich aansluit bij
de stakingen, dit is geen schoolbesluit. De
stakingsbereidheid op Archipelschool De Sprong is
groot. Onze school zal op 12 september dan ook
gesloten zijn.

Tot slot
Volgende week ontvangt u een gedrukt exemplaar van de schoolgids bijlage 2018-2019.
U treft hierin alle praktische info zoals vakanties, studiedagen e.d. betreffende het
schooljaar.

