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Wisselingen Interne Begeleiders
Beste ouders,
Marion Erven, intern begeleider groep 1-2, van Basisschool De Duinsprong, heeft een nieuwe baan geaccepteerd.
Met ingang van 1 april zal zij afscheid nemen van De Duinsprong.
De vacature die hierdoor op De Duinsprong ontstaat, gaat ingevuld worden door Esther van Helvoort. Esther is
momenteel intern begeleider op de JPS in Heusden.
De vacature die hierdoor ontstaat op de JPS wordt ingevuld door Patricia van Herwijnen, die haar huidige taken
als intern begeleider op de JPS gaat uitbreiden.
Met de directie van beide scholen hebben we in onderling overleg een goede overgang kunnen realiseren, zo
halverwege een schooljaar. Esther zal vanaf 1 april 1 dag op De Duinsprong starten en 2 dagen op de JPS blijven,
waardoor ze de mogelijkheid heeft haar taken op de JPS goed over te dragen aan Patricia. Na de meivakantie
switchen we van werktijd: 2 dagen Duinsprong, 1 dag JPS. Beide teams en de MR zijn inmiddels geïnformeerd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Karin Herrings,
Directeur JPS, Heusden
Heidi Smits
Directeur BS De Duinsprong, Drunen

Week van de Lentekriebels

Geen honden op het schoolplein

De lente is hét moment om aandacht te besteden
aan vragen over relaties en seksualiteit.
Daarom doet onze school ook dit jaar mee aan de
Week van de Lentekriebels van 21 t/ 25 maart.
Tijdens deze week en de weken daarna worden er
o.a. lessen gegeven uit de methode 'Kriebels in
je buik'
We openen de week met het Lentekriebelslied en/
of andere toepasselijke liedjes.

Het is heel mooi dat u blij bent met uw hond en voor
veel kinderen is het ook een prachtige manier om te
leren voor een dier te zorgen. Maar niet elk kind is even
vrij in de omgang met honden. En behalve bang, zijn
sommige kinderen ook nog eens allergisch voor een
hond.
Vandaar dat we u willen vragen om niet met honden op
het plein of in de school te komen.

Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief voor meer info.

Natuurlijk mag je, in overleg met je juf of meester, altijd
je nieuwe pup/hond
komen laten zien aan de klas.
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Vestingfeesten Heusden
Beste ouders en kinderen,
Ik ben Bea van Berge Henegouwen en ben lid van het comité Vesting Feesten Heusden.
Binnen dit comité ben ik mede verantwoordelijk voor de kinderfiguranten.

Omdat het nu al 2 jaar geleden is dat wij een Vestingfeest mochten organiseren zijn er veel figuranten uit
ons zicht verdwenen. Vandaar dat we nu een nieuwe wervingsactie houden om nieuwe figuranten te
krijgen. We zijn dus niet alleen op zoek naar kinderen maar ook naar volwassen figuranten.
De Vesting feesten zijn op 10 en 11 September 2022 in het centrum van Heusden.
Op woensdagmorgen 23 maart kom ik bij uw kind op school om te vertellen over wat de vestingfeesten zijn
en wat wij doen. Ik laat dan ook wat kleding en foto’s zien.
Voor de kleinere kinderen wordt begeleiding geregeld als u er niet bij kunt zijn. De grotere worden ook in de
gaten gehouden maar mogen met uw toestemming “vrij” rondlopen. Maar het is natuurlijk ook erg leuk om
met een groepje iets te doen, opa/oma, vader/moeder.
Ik hoop hiermee uw kind en u enthousiast te maken om mee te komen doen met de Vesting Feesten. Wilt u
meer weten over de vesting feesten kijk dan eens op onze website: Vestingstadheusden.nl
Daar staat info op over voorgaande jaren, de nieuwe info volgt zo spoedig mogelijk.
Ook zouden wij het leuk vinden als ze mee lopen in de historische optocht die we op 15 mei gaan lopen in
Heusden. Dit is ook een promotie om de feesten onder de aandacht te brengen en om meer figuranten te
werven.
Ik geef uw kind een inschrijfformulier mee wat u samen in kan vullen. Maar denkt u nu dat vind ik of andere
familie of vrienden ook wel heel leuk, meld u dan ook aan door het op het formulier te zetten zodat wij
contact met u op kunnen nemen of door contact met ons op te nemen via de mail
jilvdongen@gmail.com
Ik kom op 6 april de formulieren weer ophalen op school, wilt u dus zorgen dat ze voor die datum weer mee
naar school genomen worden.
Mochten er nog vragen zijn bel mij dan gerust, liefst in de avond uren overdag ben ik veel werken.
Hoop u allen te zien op 10 en 11 september tijdens de Vesting Feesten Heusden.
Bea van Berge Henegouwen
Tel. 0654678012

Agenda maart/april
▪
▪
▪
▪
▪
▪

25 maart: Voorstelling groep 3-4-5
30 maart: Studiedag
31 maart: Fietsexamen groep 7 (en 8)
31 maart: Atelier dag groep 6
13 april: Grote Rekendag
18 april: Tweede Paasdag

▪ 19 april: Dag tegen pesten
▪ 22 april: Koningsdag
▪ 23 april t/m 10 mei: Meivakantie

