Nieuwsbrief
DE SPRONG

Welkom
Telefoonnummer school:
058-2660779
E-mailadres:
directie@sprongonline.nl
De schoolgids en de jaarplanning
staan op de website:
www.rkbsdesprong.nl

Beste ouders en verzorgers,
Het zijn de gouden weken, zo noemen wij de eerste weken van
het nieuwe schooljaar. De weken waarin de kinderen en de
leerkrachten elkaar (nog beter) leren kennen. De weken waarin
we met elkaar afspreken hoe we met elkaar omgaan en werken
op school. De weken waarin we de ruimte en de grenzen
verkennen en bepalen. Een waardevolle periode.
In de gouden weken nodigen wij u uit voor de omgekeerde
oudergesprekken. In deze gesprekken kunt u aan de leerkracht
vertellen wie uw kind is, waar uw kind van houdt en wat uw kind
van ons en zijn omgeving nodig heeft om zichzelf prettig te
voelen en te ontwikkelen. U kent uw eigen kind het best en
daarom vinden wij het heel belangrijk om met u samen te
werken. Dit jaar nodigen wij de kinderen vanaf groep 6 uit om
samen met hun ouders en de leerkracht dit gesprek te voeren,
omdat wij geloven dat zij zichzelf al heel goed kennen en kunnen
verwoorden wie zij zijn, wat zij willen en wat zij nodig hebben.
Vergeet u zich niet in te tekenen voor de gesprekken?
Wij kijken uit naar een goede samenwerking. Samen maken we
de Sprong.

Onderwijsstaking 5 oktober
Op 5 oktober a.s. wordt er in het gehele basisonderwijs in
Nederland gestaakt. De vakbonden stellen zich achter deze
staking, daardoor hebben alle werknemers in het basisonderwijs
het wettelijke recht om op 5 oktober a.s. aan de staking mee te
doen. Alle leerkrachten van de Sprong hebben aangegeven te
staken. Daardoor hebben de directie en het bestuur te maken
met overmacht en is er besloten dat de Sprong op 5 oktober
a.s. gesloten is. Het bestuur en de medezeggenschapsraad zijn
hiervan op de hoogte gesteld. Ik hoop u zo voldoende te hebben
geïnformeerd.
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Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op maandag 25 en dinsdag 26
september. De planning is als volgt:
Maandag 25-9
Groepsfoto’s en portretfoto’s:
Eenden, kikkers, duiven, dassen,
lieveheersbeestjes, mieren, bijen,
vlinders, beren en leeuwen.
Dinsdag 26-9
8.00-9.00 uur: broer-zus foto’s van de
gezinnen met kinderen, die nog niet of
niet meer allemaal op school zitten.
Broer-zus foto’s gemaakt van de gezinnen
die wel allemaal op school zitten.
Groepsfoto’s en portretfoto’s:
Zwanen, slakken, eenden, vossen, apen
en uilen.
U ontvangt een paar weken na het fotograferen een persoonlijk
wachtwoord met code waarmee u via internet de schoolfoto's
van uw kind kunt bestellen.
Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een
foto van te maken, zodat de inlogcode en wachtwoord bewaard
blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt.
Links ziet u de achtergrond van dit jaar. Felle kleuren staan hier
erg mooi bij.

‘Blij dat ik glij’
Kinderen van de basisschool kunnen, net als de afgelopen jaren,
een abonnement van de Elfstedenhal voor het winterseizoen
krijgen voor slechts €15. Een erg voordelig abonnement dat
alleen via onze school verkrijgbaar is. Wilt u hiervan gebruik
maken? Levert u dan maandag 18 september de €15 in een
gesloten enveloppe met de voornaam, achternaam en
groepsnaam van uw kind in bij de leerkracht. De kinderen krijgen
het abonnement zo snel mogelijk mee naar huis. Deze aanbieding
is helaas niet geldig voor kinderen die niet meer op de
basisschool zitten.
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Schoolplein
In de zomervakantie zijn de heg en het onkruid op het
schoolplein behoorlijk gegroeid. Na de storm liggen er ook een
aantal losse tegels. Wij zouden het geweldig vinden als er een
aantal ouders zijn die dat samen met George netjes willen
maken. Helpt u mee op woensdag 20 en/of woensdag 27
september om het plein netjes te maken? Geeft u zich dan op
via het antwoordenstrookje.

Oproep van de oudervereniging
De Oudervereniging heeft afgelopen juli afscheid genomen van
een aantal van haar leden, te weten Hedzer, Rianne en
Margaretha. Langs deze weg willen wij hen nogmaals bedanken
voor hun jarenlange inzet bij de OV!
Aangezien er natuurlijk ook dit schooljaar weer allerlei
activiteiten gepland staan (Sinterklaas, Kerst, Carnaval,
Schoolreisjes, Kampen, Avondvierdaagse) zijn wij dus op zoek
naar enthousiaste vaders en / of moeders die ons hierbij willen
helpen.
Voor vragen en aanmeldingen kunt u een mail sturen naar Paula
Mijnheer (p.tromp78@upcmail.nl).

Datums om in uw agenda te noteren:
 25 en 26 september schoolfotograaf
 4 oktober start kinderboekenweek
 5 oktober school gesloten i.v.m. onderwijsstaking

