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Beste ouders en verzorgers,
Het zijn de laatste schooldagen van het jaar 2017. De tijd vliegt
voorbij. Het is goed om af en toe stil te staan en de tijd te nemen
om te voelen, te reflecteren en wensen uit te spreken voor de
toekomst. Gisteren hebben wij dat gedaan. Onze studiedag was
een bezinningsdag en ik kan u vertellen dat was ‘niet normaal’.
Wat een prachtig team, wat een mooie mensen. Zo betrokken
en bevlogen om het goede te doen voor alle kinderen van de
Sprong.
Onze kinderen hebben óns laten stralen tijdens de kerstviering.
Ik kan uit ervaring zeggen dat de zaal indrukwekkend vol was en
zij stonden daar, alsof het niks is, te zingen, toneel te spelen of
te dansen. Kinderen zonder vrees, zoals Helen Parkhurst
(grondlegster van het onderwijs) dat beoogde.
Ik wens u, namens het team fijne feestdagen en een gezond en
gelukkig 2018!

Kerstontbijt en koffiehoek
Leerkrachten en kinderen verheugen zich op morgenochtend,
dan is het kerstontbijt. Terwijl de kinderen lekker eten is voor de
ouders een koffiehoek om elkaar te ontmoeten en gezellig te
kletsen. U bent van harte welkom!
Project Vieren
Het project Vieren is afgerond. Wat fijn dat er zoveel ouders
aanwezig konden zijn tijdens de presentaties. In februari start
het tweede project.
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Saco Velt Bokaal
Van juf Rianne ( van de dansschool) hebben we in 3 lessen de Cha
cha cha geleerd. Het was best wel spannend want alle jongens
moesten een meisje als danspartner kiezen. De 3e les kwam Saco
Velt mee en koos 5 paren uit die naar de A-klasse mochten
promoveren. De anderen bleven in de B-klasse.
Donderdag 14 december moesten we naar de dansschool en
moesten we opnieuw dansen. Er deden nog 5 andere scholen
promoveren naar de Hoofdklasse, en kinderen uit de B-klasse
konden promoveren naar de A-klasse.
Er zijn 6 paren naar de A-klasse gepromoveerd, en 2 paren naar
de Hoofdklasse. Alle 8 paren hebben een medaille gewonnen.
Van de B-klasse is een 2e en 3e prijs gewonnen, van de A-klasse is
er een 2e prijs gewonnen. Onze juf en meester hebben twee
leerlingen uitgekozen die Mister en Miss ChaCha zijn geworden.
Zij kregen beide een grote gouden medaille.
Tussendoor dansten we de Chacha-slide, dat is een extra dansje.
Op 6 juni gaan we naar de Harmonie om daar de finale te dansen,
alle basisscholen doen daar aan mee.

Geschreven door Max en Sanne

Leven lang leren
Wij gunnen onze kinderen dat zij hun leven lang leren vanuit
nieuwsgierigheid en met plezier. Leerkrachten geven het goede
voorbeeld door cursussen of een opleiding te volgen.
Wij zijn dan ook heel trots op juf Sibylla, zij is geslaagd voor haar
studie tot orthopedagoog. Gefeliciteerd!
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Tút en d’r út
In verband met de onveilige verkeerssituatie rondom de school
willen wij u nogmaals op het volgende attenderen:
Bij het halen en brengen van de kinderen kan het erg druk zijn
rondom de school. In verband met de veiligheid wil ik u
verzoeken om de auto’s in de daarvoor bestemde vakken te
parkeren. Op de Tút en d’r ú strook mag u even stilstaan om
uw kind een kus te geven en uit de auto te laten stappen om
vervolgens door te rijden. Er geldt een parkeerverbod, u mag
hier zelf niet uitstappen.

VERANTWOORDELIJKHEID, SAMENWERKING, EFFECTIVITEIT, ZELFSTANDIGHEID EN REFLECTIE

