Agenda
31 oktober

Columbus

01 november

Plusklas

06 november

Inloopspreekuur bij directeur van 8.30-9.30 uur
De ouderraad komt begin november bij elkaar.

08 november

Plusklas

13 november

Inloopspreekuur bij directeur van 8.30-9.30 uur

14 november

Leerlingenraad 2

15 november

Plusklas

17 november

Intocht Sinterklaas Koudekerke

20 november

Inloopspreekuur bij directeur van 8.30-9.30 uur

22 november

Plusklas

23 november

Juf Angela vervangt juf Rian in het kader van duurzame

inzetbaarheid
27 november

Inloopspreekuur bij directeur van 8.30-9.30 uur

28 november

Columbus

29 november

Plusklas

Vooraankondiging:
05 december

Sinterklaasviering

20 december

Kerstviering van 17.00-19.00 uur, de kinderen zijn die middag af

11.30 uur vrij.
2 april

Nationale Buitenlesdag! We doen weer mee!

Welkom
Juf Judith is wegens ziekte langdurig afwezig, we hebben gelukkig na een flinke
zoektocht een goede vervanger kunnen vinden die voor langere tijd beschikbaar is.
Meester Richard Verschraagen werkt tot kerst iedere maandag en dinsdag in groep 3 en
incidenteel ook woensdag.
In de volgende nieuwsbrief zullen we u informeren hoe de opvolging van Marion
Schnijder gaat verlopen.

Goed Nieuws Journaal
●

●

We hebben op school vier ipod-touch’s in de aanbieding. We verkopen ze voor
een klein bedrag van 30 euro per stuk. (Ze zijn van de
vroegere tussen-de-middag opvang geweest )Vragen bij
Amanda van Boven.
De opbrengst van de Jantje Beton actie is 874,50! Super
bedankt voor de koop en verkoop van de loten. Het bedrag
wordt besteed voor buitenspeelmateriaal in overleg met de
leerlingenraad.

●

Voor de herfstvakantie hebben alle ouders een brief ontvangen over de kleine
aanpassingen die we doen n.a.v. het continurooster, we hopen dat we hiermee de
‘kinderziektes’ ondervangen. Inmiddels raakt iedereen redelijk gewend aan het
nieuwe ritme en horen we overwegend positieve reacties. Medio mei houdt de
school een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en team.

●

Het team heeft een studiemiddag gehad over de beweegschool. We hebben de
ambitie om de komende drie jaren uit te groeien tot “Beweegschool de Sprong”.
We hebben diverse bewegingspatronen en reflexen geleerd, zijn meer te weten
gekomen over hersenfuncties en hebben inspiratie opgedaan om bewegen en
leren te combineren. De volgende stap is dat we met het onderbouwteam gaan
afstemmen en afspraken gaan maken welke bewegingen/patronen we in de klas
gaan invoeren. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte en we maken dit
schooljaar ook een clipje over bewegend leren op de Sprong
Heeft u inmiddels de ouderbijdrage betaald? Heel erg bedankt daarvoor, bent u
het vergeten? Wilt u dan zo vriendelijk zijn om het over te maken? Het bedrag is
€ 29,00 per kind over te maken op NL 26 RABO 034.93.83.499 t.n.v. Ouderraad
De Sprong en o.v.v. de voor- en achternaam van uw kinder(en) en de
groep waarin ze zitten.
● De Naschoolse Activiteit Frans en Beeldende Kunst verlopen heel
fijn en leerlingen zijn erg enthousiast. De huiswerkklas is nog niet
opgestart, hiervoor zijn helaas te weinig aanmeldingen.
● De ochtenden worden donkerder! 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. We vragen zoveel mogelijk kinderen om te voet te komen, dit is
beter voor de veiligheid en drukte op en rond het schoolplein. Kom je
met de fiets zorg dan zeker voor een goede verlichting.
Regelmatig frissen we een aantal afspraken of regels op in de Sprong
nieuwsbrieven. Dit keer gaat het over het gebruik 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.

●

●

Een boek met een broodje
Elk jaar besteden scholen aandacht aan de Kinderboekenweek. Op Basisschool De
Sprong openden we dit jaar met een voorleesontbijt. Fabiënne Floresse, de Zeeuwse
Voorleeskampioen van Pabo Zeeland, trad op als speciale gast. De leerkrachten lazen
voor, sommige zelfs in een Zeeuws dialect.
Aandacht voor lezen en voor boeken in het bijzonder is hard nodig. Alle kinderen
verdienen het om voldoende geletterd de basisschool te verlaten.
Ouders die hun kinderen voorlezen, werken ongemerkt aan het leesplezier van hun kind.
Ook de bieb en de boekhandels spannen zich in om kinderen aan het lezen te krijgen.
Want van lezen word je slim, zoals schrijver en PZC-columnist Özcan Akyol het onlangs
in een interview verwoordde.
Van het voorleesontbijt is een sfeerimpressie gemaakt. Bekijk hem via deze link.
https://youtu.be/ylAPQfTx1Y4 Binnenkort is dit clipje te zien op social media o.a. ons
eigen youtube kanaal.

Nieuwe leerlingenraad
Wie zitten er in de leerlingenraad?
Bieke Verhage, groep 4
Roan de Visser, groep 5/6A
Jurre Verhage, groep 6B/7
Jersey van Zuijlen, groep 8
We vergaderen 4 keer:
Wo

10. okt 2018 1 – 2 uur

Wo

19. dec 2018 1 – 2 uur

Wo

20. feb 2019 1 – 2 uur

Wo

15. mei 2019 1 - 2 uur

In onze volgende nieuwsbrief plaatsen we een foto van de leerlingenraad.

Schooltuin Sprong
Er is al weer een start gemaakt in de schooltuin; onkruid is weggehaald, de speeltunnel
is hersteld en de bakken met bloemen en groente/fruit zijn opgefrist. Binnenkort helpen
kinderen en enkele natuurouders met het planten van vrolijk gekleurde violen in de lege
bakken. Tevens is er een plannetje om
mee te doen met een ontwerpwedstrijd
voor een voedselrijke schooltuin. We
houden jullie op de hoogte, namens de
schooltuin-ouders en juf Angela

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Voor de vakantie hebben we gewerkt over het thema vriendschap. Dit was ook
het thema van de Kinderboekenweek. We hebben boeken gelezen over
vriendschap en besproken wat vriendschap is en hoe je met elkaar omgaat. De
kinderen hebben hun lievelingsboek mee naar school genomen. En jawel. Ze
hebben in groep 1-2 al een boekbespreking achter hun naam staan! Ze mochten
in de kring over hun lievelingsboek vertellen. Wat deden ze dat goed en wat
knap dat ze dat durfden. We hebben liedjes geleerd over vriendschap en onszelf
getekend met ons lievelingsboek in de hand.

En de herfst is begonnen! Dat merken we aan het weer buiten, maar ook binnen
is het volop herfst. We hebben een thematafel van de herfst waar eikels en
kastanjes liggen die groep 1 en 2 heeft meegenomen. Met de kastanjes en eikels
doen we telspelletjes. We leren waar meer minder of evenveel kastanjes liggen.
Hoe je makkelijk leert tellen en cijfers met voorwerpen kunt vergelijken. Hoe je
groepjes kunt maken en je door/ of terug kunt tellen. We leren veel woorden die
bij de herfst horen en die klappen en stempelen we na. Groep 2 is al bezig met
het leren van letters en kent ondertussen de a en de s. Groep 1 is druk bezig
met de methode Schrijfdans waarbij de kinderen spelenderwijs met bewegingen
in de lucht, op bord en papier en met muziek met voorbereidend schrijven bezig
zijn.

En volgende week dinsdag 30 oktober komt de peutergroep van Pien bij ons op
bezoek! We gaan het boek Muis zoekt een huis bespreken en we hebben ook al
een liedje hierover geleerd. Ook heeft groep 1 al een leuk cadeau geknutseld
voor de peuters van Pien. Het belooft nu al een leuke morgen te worden!

groep 3
Ook weer een klein berichtje uit groep 3.
Dat was smullen bij het voorleesontbijt. De ouderraad had weer heerlijke dingen
voor ons klaar gezet. Bedankt daarvoor.
Juf Ellen kwam bij ons in de klas voorlezen. Dat maakte de ochtend extra
feestelijk.
Verschillende kinderen hebben tijdens de kinderboekenweek hun lievelingsboek
meegenomen. Wat zijn er toch veel verschillende en leuke boeken om te lezen of
om heerlijk uit voorgelezen te worden.
Nu we het toch over lezen hebben. Wisten jullie al dat we al gestart zijn in kern
3? We kennen steeds meer letters. Deze week zijn we aan het werk gegaan met
onder andere de letter d. Nog wel lastig om te bedenken aan welke kant dat
bolletje nu moet komen. Gelukkig heeft meester Richard een handige manier
bedacht om het goed te onthouden.
Meester Richard???? Ja Meester Richard!!! De tweede meester op school is
gewoon ‘onze’ meester. Hoe stoer is dat! En wisten jullie dat meester Richard
ook een echte illustrator is? Wie weet kan hij ons dat ook een beetje leren de
komende tijd.
Nu de herfst dan echt zijn intrede heeft gedaan in het land komt hij ook
langzaam aan in de klas. Er komen steeds meer eikels, kastanjes en mooie
bladeren bij op de kast. Daar gaan we de komende weken nog mooie dingen
mee maken.

Het is jullie al opgevallen. Geen foto’s uit groep 3 deze nieuwsbrief…. er is helaas
wat misgegaan. We beloven volgende maand extra veel foto’s
groep 4
In de klas bewegen we regelmatig even tussen de lessen door. Tijdens de
10@10challenge van Rico Verhoeven deden we actief mee aan een les over
boksen.

Op 2 oktober hebben we van Veva een les bootcamp gehad tijdens de gym, wat
was dat leuk maar zwaar. We moesten heel veel rennen, een race doen met
banden rollen, trampoline springen en gewichten heffen.
De kinderboekenweek startte op 3 oktober met een heerlijk ontbijt op school,
bijna iedereen was nog in pyjama op school verschenen, juf Carolien kwam
voorlezen in de klas en daarna hebben we geleerd over Roald Dahl en zijn
inspiratie voor Sjakie en de Chocoladefabriek.
In de vakantie, waarin we gelukkig nog heerlijk weer mochten beleven, hebben
we allerlei verschillende dingen gedaan: spelen, op vakantie in binnen of
buitenland, dieren verzorgen en natuurlijk nog veel meer leuks.
Helemaal opgeladen gaan we er deze week alweer vol tegenaan, we beginnen
met bijna alle vakken aan een nieuw blok.
Wat we de komende maand onder andere leren: de tafel van 5, plattegronden
lezen en maken, woorden met -ch en -cht, lezen met . , !, verkleinwoorden, het
maken van een woordweb en nog veel meer.
Hebben jullie wel eens geprobeerd om je ogen 1 minuut lang dicht te houden en
dit bij te houden door zelf te tellen? De een was met 34 seconden al bij de 60
een ander pas bij 1 minuut 50. Kijk maar eens hoe geconcentreerd we waren!

groep 5/6A
De kinderen krijgen muziekles met boomwhackers

Rekenen met geld vinden de kinderen erg leuk.

Groep 5 en 6a zijn erg druk bezig met hun boekverslagen. Moet u eens kijken
hoe prachtig dit er al uit ziet!

De tafels oefenen doen we niet alleen in de klas aan een tafel, maar ook in de
gymzaal met bewegingen, bijvoorbeeld met een bal.

Dit prachtige resultaat maakt ons raam vele malen mooier!

Wat hebben de kinderen heerlijk genoten bij de bootcamp les van juf Veva.

Groep 6B/7
Tijdens het voorleesontbijt hadden wij wel een heel bijzondere gast. Juf Fabiënne
kwam bij ons voorlezen. Juf Fabiënne is voorleeskampioen van de PABO. Wat
was het leuk en gezellig.
Tijdens de kinderboekenweek, thema
vriendschap, hebben we ook brieven
geschreven naar kinderen van een andere
school in Den Bosch. Iedereen heeft een eigen
penvriend. Wat hebben we gelachen om
sommige brieven die we ontvangen hebben.
Sommige kinderen, uit Den Bosch, denken dat
we elke dag les hebben op het strand of dat we
elke dag vis eten.
Ook al is de kinderboekenweek afgelopen, we
schrijven nog steeds wekelijks een brief naar
onze penvrienden in Den Bosch.

Groep 8
Oud-leerling van De Sprong, Chenna, komt 12 woensdagen in groep 8 haar
maatschappelijke stage doen. Ze stelt zich aan u voor:
Chenna Wijne
Ik ben 15 jaar oud. Ik zit op Nehalennia kruisweg in het derde leerjaar. Ik kom
in groep acht om een tijdje een maatschappelijke stage lopen. Ik ga de kinderen
helpen met hun werk en ook wat dingen vertellen over hoe het op de hogere
school gaat. Zelf help ik ook mee in de klas als de kinderen vragen hebben of

iets niet weten. Ik ben iedere woensdagochtend van half negen tot elf uur op de
Sprong te vinden. Daarna moet ik zelf weer naar school.

Vandaag heb ik een leestest afgenomen. De kinderen moesten lezen, ik heb
gekeken of ze het goed gelezen hebben en binnen hoeveel tijd ze het gelezen
hebben.

