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Beste ouders en verzorgers,

Telefoonnummer school:
058-2660779
E-mailadressen:
directie@sprongonline.nl
mr@sprongonline.nl
ov@sprongonline.nl
sac@sprongonline.nl
De schoolgids en de jaarplanning
staan op de website:
www.rkbsdesprong.nl

Vandaag hebben wij het thema Vieren feestelijk geopend. Met
de hele school zullen we hier de komende periode aan werken
en er veel over leren. In de maanden die komen is er van alles te
vieren: Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst. We vieren in het leven
nog veel meer. We vieren de verdrietige gebeurtenissen en we
vieren de vrolijke gebeurtenissen.
Vieren hoort ook bij de katholieke traditie en het samenzijn is
daarbij van groot belang. Vieren doe je samen. Samen maken wij
de Sprong.

De actuele agenda is te bekijken op
mijnschoolinfo.nl

Kinderboekenweek
Op donderdag 19 oktober hebben wij de Kinderboekenweek
afgesloten. In de groepen hebben de kinderen het gemaakte
werk gepresenteerd aan ouders, opa’s en oma’s.
Bij de Kinderboekenweek hoort ook de voorleeswedstrijd. De
winnares van de groepen 5 en 6 is Dana uit de Vossenburcht. Uit
de groepen 7 en 8 heeft Marit uit de Uilenburcht gewonnen.
Gefeliciteerd meiden!
Voor het eerst hebben we de Gouden Griffel en het Gouden
Penseel uitgereikt. U als ouder kon via mijnschoolinfo stemmen
en dat heeft u gedaan.
De winnaars van de Gouden Griffel zijn geworden Josefien uit de
Arendshorst en Marit uit de Uilenburcht.
De winnaars van het Gouden Penseel zijn geworden Esmee uit
de Vossenburcht en Luna uit de Leeuwenrots.
Alle winnaars van harte gefeliciteerd, knap gedaan!
Tijdens de afsluiting kon u ook de ambulance voor stichting
Fugulance bewonderen, waar wij afgelopen vastenactie met z’n
allen hard voor gespaard hebben.
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Kanjertraining en de Kanjerouderlessen
Vrijdag voor de vakantie waren de kinderen vrij en hadden wij
een herhalingscursus van de Kanjertraining. Het was een hele
mooie, zinvolle en leerzame dag. We hebben nieuwe dingen
geleerd en veel oefeningen gedaan. Onderwerpen die aan bod
zijn gekomen zijn o.a. het omgaan met negatief gedrag, feedback
geven, motor en benzinetank, meidenvenijn, leerkrachtgedrag en
het Kanjervolgsysteem.
De komende weken zijn de Kanjerouderlessen. U heeft hierover
een mail ontvangen. Wij vinden het fijn als u kunt komen.
Aanmelden kan via het antwoordenstrookje.
De ouders van het Slakkenhuis ontvangen van meester Jan nog
een mail met daarin de datum en het tijdstip waarop de ouderles
plaats vindt.
Schoolfotograaf
Deze week krijgen alle kinderen de flyer van de schoolfotograaf
mee met daarop de inlogcode om de foto’s te kunnen bestellen.
Fietsen en start van de dag
Kinderen die op de fiets naar school komen mogen hun fietsen
tussen de daarvoor bestemde rekken op het voor- en achterplein
plaatsen. Op de dagen dat er gymnastiek is, komen er heel veel
kinderen op de fiets. De fietsen mogen dan ook op het voorplein
bij de heg geplaatst worden. Houdt u rekening met de
nooduitgang van de Dr. Algraschool.
De kinderen mogen vanaf 8.20 naar binnen, wij verzoeken u en
de kinderen gebruik te maken van de juiste ingang.
Hoofdingang: dassen, uilen, leeuwen, apen en eenden.
Achteringang: zwanen, beren, vossen en slakken.
Kleuteringang: lieveheersbeestjes, bijen, vlinders en kikkers.
Alvast bedankt!

