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Beste ouders en verzorgers,

Telefoonnummer school:
058-2660779
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directie@sprongonline.nl
mr@sprongonline.nl
ov@sprongonline.nl
sac@sprongonline.nl
De actuele agenda is te bekijken op
mijnschoolinfo.nl

Goed nieuws! De bouwvergunning is binnen! Op dinsdag 25
september gaan de heipalen de grond in en kunnen de
bouwwerkzaamheden beginnen. De huisvesting van de Sprong is
al jaren een hoofdpijndossier. We hebben allerlei plannen
gemaakt en oplossingen bedacht. Ons geduld en uw geduld is
eindeloos op de proef gesteld. We wisten dat het goed zou
komen, maar wanneer? We hebben ervaren dat wij van zoveel
verschillende partijen afhankelijk zijn waardoor er een
kettingreactie ontstaat als er iets anders loopt dan gepland. We
zijn ontzettend blij dat het nu eindelijk zover is en we echt gaan
starten. Bedankt voor uw geduld, begrip en vertrouwen.
Met vriendelijke groet,

Schooljaar 2018-2019
Wij willen een daltonschool zijn die leeft, waarin het kind
werkelijk gezien en gehoord wordt en de onderwijsbehoefte
verstaat. Wij hebben het lef om ons onderwijs daarvoor anders
in te richten, omdat wij dan geloven dat kinderen dan leren wie
zij zijn en wat en hoe zij kunnen bijdragen aan samen leren en
leven in de 21ste eeuw.
Onze speerpunten dit jaar zijn:
 Daltonskills verder ontwikkelen, doorgaan met wat afgelopen
jaar in gang gezet is, waarbij de taak en het thematisch
onderwijs een belangrijke rol spelen.
 Het vastleggen en borgen van een planmatige zorgstructuur.
 Met behulp van het taalverbeterplan waar wij de afgelopen
jaren aan gewerkt hebben, de kwaliteit van ons taalonderwijs
borgen en de resultaten van het spellingsonderwijs verbeteren.
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Daarnaast staat dit jaar in het teken van bouwen, verbouwen en
IKC-vorming.
Ook dit schooljaar zullen een aantal leerkrachten de
daltonopleiding en/of de Kanjertraining volgen.
Kinderboekenweek
Wij start iets eerder met de Kinderboekenweek, al op 1 oktober.
Het thema is Vriendschap en dit sluit mooi aan bij de Gouden
Weken. Natuurlijk houden we ook een voorleeswedstrijd,
kinderen vanaf groep 5 mogen hieraan meedoen.
Goudenwekengesprekken
De leerkrachten hebben genoten van de
Goudenwekengesprekken met de kinderen en ouders en de
kinderen echt beter leren kennen. Er waren kinderen bij die het
spannend vonden en een beetje verlegen waren, maar er waren
ook kinderen bij die echt op de praatstoel zaten en zelfs hun
ouders verrasten. Wij zijn zeer positief.
Samen bouwen
Op 8 oktober starten we met ons eerste thema dat alles te maken
heeft met de situatie waar we ons in bevinden: het samen
bouwen en verbouwen van de school.
Informatie
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat er dit schooljaar geen
informatieavond plaats vond. In deze nieuwsbrief hebben wij
zowel praktische als groep specifieke informatie opgenomen.
Schooltijden
De schooltijden zijn elke dag van 8.30 tot 14.00 uur. De kinderen
mogen ’s ochtends bij de eerste bel om 8.20 naar hun lokaal gaan
waar een zelfgekozen of door de leerkracht bepaalde taak klaar
ligt. Kinderen uit groep 1 en 2 mogen samen met hun ouders naar
binnen gaan. Dit geldt ook voor de kinderen uit groep 3 tot aan
de kerstvakantie. Voor de kinderen vanaf groep 4 vinden wij het
een goede zaak dat de kinderen zelf naar de groep gaan. Moet u
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echter nog iets melden aan de leerkracht van uw kind dan kunt
u dit natuurlijk doen. Bij de tweede bel om 8.30 willen we dat
alle kinderen in de groepen zijn. Zorgt u ervoor dat de kinderen
op tijd op school zijn.
Om 14.00 gaat de school weer uit. De kinderen uit groep 1 en 2
lopen samen met de leerkracht naar een vaste plek op het plein
waar u de kinderen op kunt halen. De kinderen vanaf groep 3
lopen zelf naar buiten.
Verkeer
In principe komt iedereen lopend naar school. Kinderen die
buiten die fietsgrenzen wonen mogen met de fiets naar school
komen. Is het om enige reden noodzakelijk dat uw kind wel met
de fiets naar school komt, meldt u dit dan bij de leerkracht van
uw kind. Dit geldt niet voor de kinderen die gebruik maken van
de buitenschoolse opvang en op de gymnastiekdagen. De
fietsen mogen gestald worden tussen de daarvoor bestemde
rekken op het voor- en achterplein. De nooduitgang van de Dr.
Algraschool dient vrijgehouden te worden.
Bij het halen en brengen van de kinderen kan het erg druk zijn
rondom de school. In verband met de veiligheid verzoeken wij u
om de auto’s in de daarvoor bestemde vakken te parkeren. Op
de Tút en d’r út 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!
Eten en drinken
Halverwege de ochtend is het voor de kinderen fijn om even wat
fruit te eten. Wanneer het niet mogelijk is dat uw kind fruit eet,
willen we graag dat u dit eerst met de leerkracht overlegt. Op
dit tijdstip wordt ook iets gedronken, water heeft onze
voorkeur.
Een lunchpakket bestaande uit boterhammen en een beker
drinken (water en melk hebben onze voorkeur) is voldoende.
Eventueel kunt u er nog een stuk groente of fruit aan
toevoegen.
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Jarig en trakteren
Wie jarig is trakteert. Dit trakteren gebeurt in de eigen groep.
Gelukkig zien wij steeds meer gezonde traktaties met groente en
fruit, heel fijn! Als school willen wij gezond eten stimuleren en we
verzoeken u om samen met uw kind een gezonde traktatie te
kiezen. Op o.a. Pinterest vindt u tal van leuke voorbeelden. Er
mag niet op cadeautjes en snoep getrakteerd worden. Een aparte
traktatie voor de leerkrachten is niet nodig.
Gesprekken
Een aantal keer per jaar ontvangt u via Mijnschoolinfo een
uitnodiging om een gesprek in te plannen met de leerkracht. U
kunt zelf een dag en tijdstip uitkiezen wat u past. Wij proberen
daarbij momenten te creëren op alle werkdagen en onder
werktijd. Op deze manier kunnen de leerkrachten hun
gesprekken beter verspreiden, waardoor zij met hun volledige
aandacht bij het gesprek zijn en tijd houden om de volgende
lesdag voor te bereiden. Mocht er echt geen moment tussen
zitten waarop het u past, dan kunt u altijd in overleg met de
leerkracht een andere afspraak maken.
Noodnummer
Het kan voorkomen dat wij onder schooltijd telefonisch contact
met ouders opnemen, bijvoorbeeld wanneer uw kind zich ziek
voelt. Zorgt u ervoor dat de actuele telefoonnummer in
Mijnschoolinfo staan?
Adressenlijst
In verband met de AVG delen wij geen adressenlijsten van de
kinderen uit de groep met ouders. Vindt u het handig dat uw
adresgegevens zichtbaar zijn voor andere ouders dan kunt u dat
zelf instellen op Mijnschoolinfo.
Hulp van ouders
Wij doen regelmatig via Mijnschoolinfo een oproep aan ouders
om ons te helpen, bijvoorbeeld als rijder, begeleider of voor extra
handen bij een bepaalde activiteit.
Voor de hele school zijn wij op zoek naar techniekouders. Lijkt het
u leuk om samen met kleine groepjes kinderen uit verschillende
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groepen aan techniekopdrachten te werken, dan kunt u zich
aanmelden bij de leerkracht(en) van uw kind(eren).
Ook zijn wij op zoeken naar luizenouders die na elke vakantie de
haren van de kinderen willen controleren.
De onderbouw: groep 1 t/m 3
Zelfstandigheid
Wij zijn een daltonschool en vinden zelfstandigheid erg
belangrijk. Wij stimuleren de kinderen daarom zelf hun jas aanen uit te trekken en hun eigen spullen in en uit de tas te halen.
Voor en na de gymnastiekles verwachten wij dat kinderen zich
zelf aan- en uit kunnen kleden en hun schoenen aan kunnen
doen. Vanaf groep 2 leren wij de kinderen veteren en kunnen zij
hun veterdiploma halen. Wilt u dit thuis ook oppakken?
Gymnastiek
Op dinsdag en/of donderdag hebben de kinderen gymnastiek in
de gymzaal aan de Idzerdastins. De kleuters gaan op deze dagen
om 8.30 meteen baar de gym, het is dus van belang dat de
kinderen op tijd op school zijn. De kleuters hebben 1x per week
gymnastiek en wisselen elke maand van dag
(dinsdag/donderdag) in verband met het wisselen van een
toestel- of spelles.
De kleuters gymmen in hun ondergoed met gymschoenen
(worden op school bewaard). Kinderen uit groep 3 nemen een
broekje met shirtje of een turnpakje en gymschoenen mee naar
school in een aparte gymtas.
Meeneemdag
Op meeneemdag mogen de kleuters iets meenemen van thuis
om op school te laten zien. Voor groep 3 is er geen
meeneemdag meer.

Pengreep
Een goede pengreep is belangrijk om goed te leren schrijven.
Een verkeerd aangeleerde pengreep is moeilijk te corrigeren.
Daarom is het van belang dat op school, maar ook thuis de
pengreep goed aangeleerd en gecorrigeerd wordt.
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De middenbouw: groep 4 t/m 6
Zelfstandigheid
In groep 3 hebben de kinderen kennisgemaakt met het takenblad
en in groep 4 gaan we daarmee verder. In het begin kleuren de
kinderen de gemaakte taken af en uiteindelijk plannen de
kinderen zelf hun taken in over twee weken.
Nieuwe lesstof
In groep 4 maken de kinderen kennis met een aantal nieuwe
methodes, zoals Taalverhaal en Estafette.
De methode taalverhaal wordt gebruikt voor het uitbreiden van
de woordenschat, kennis van de woord- en zinsbouw, spreek- en
luistervaardigheden en stelopdrachten.
Technisch lezen doen we met de methode Estafette waarbij de
kinderen sneller en mooi op toon leren lezen. We werken
groepsdoorbrekend op niveau.
123Zing is de muziekmethode door de hele school, maar in de
middenbouw leert meester Jan de kinderen allerlei liedjes.
In de middenbouw leren de kinderen ook:
 sommen te maken tot 100.000, keersommen, deelsommen,
maken kennis met breuken, tijd en meten en maten
 hoofdletters schrijven
 topografie van Nederland
 werkwoordspelling
 presenteren voor de groep
 werken aan ik-doelen
De bovenbouw: groep 7 en 8*
*informatie groep 8 is gedeeld op informatieavond

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
De kinderen plannen per week zelfstandig hun taken in op een
tweewekelijks takenblad en bepalen zelf welk vak zij wanneer
gaan doen. De invulling van het takenblad bestaat uit vaste taken
en keuzetaken. Kinderen formuleren ook een ik-doel waar zij
gedurende de week aan werken. Aan het einde van de week
reflecteren de kinderen op hun taken en doelen.
Gedurende het jaar krijgen de kinderen leerstof als huiswerk mee
naar huis om te leren voor toetsen van Engels en
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Wereldoriëntatie. De toetsdatum en de leerstof ontvangen de
kinderen minimaal een week van tevoren.
Samenwerken
Tijdens de lessen wordt er veel in groepjes en tweetallen
gewerkt, waarbij informatie wordt uitgewisseld en kinderen hun
kennis kunnen delen.
Elke dag werken we met de kinderen aan een fijne sfeer in de
klas, de Kanjertraining helpt ons daarbij. We leren, praten en
oefenen hoe je jezelf kunt zijn en op een prettige manier je
grenzen aan kunt geven.
Nieuwe vakken in groep 7
Engels en metriek en zijn nieuwe vakken voor de kinderen in
groep 7.
Voorbereiding voortgezet onderwijs
Aan het eind van groep 7 wordt een startadvies gegeven,
gebaseerd op de gegevens die voortkomen uit de
methodegebonden toetsen, de leer- en werkhouding van het
kind en de plaatsingswijzer met de Citogegevens van groep 6 en
7. Met het startadvies kunt u zich al enigszins oriënteren op de
scholen voor Voortgezet Onderwijs. In groep 8 volgt het
voorlopige en het definitieve advies.
Schoolgids
In een schoolgids hoort u alle belangrijke informatie over de
school te kunnen vinden. Onze schoolgids werd jaarlijks
bijgewerkt en dan op de website gepubliceerd. Door de jaren
heen is er zoveel veranderd dat bijwerken niet meer voldoende
was en daarom hebben wij ervoor gekozen de schoolgids te
herschrijven. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt en
wij streven ernaar deze zo snel mogelijk te publiceren.
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