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Nieuwsbrief #1 
U leest onze eerste maandelijkse 
nieuwsbrief, waarin we samen met u 
terugblikken en vooruitkijken. 

Carnavalsvakantie


De afgelopen week is er een flinke 
portie Vastelaovend de revue 
gepasseerd in onze school. We zijn 
onder de indruk van de moeite en 
creativiteit die hierin gestoken is. 
Chapeau! 

We wensen jullie allemaal en in het 
bijzonder Prins Niels en Prinses Anne, 
heerlijke Vastelaovesdaag en een fijne 
carnavalsvakantie toe. We zien jullie 
allemaal graag in goede gezondheid 
terug op maandag 7 maart. 

Instroomgroep


We zijn blij te kunnen melden dat we na 
de vakantie kunnen starten met een 
instroomgroep voor onze jongste 
kleuters. De betrokken ouders worden 
hierover separaat geïnformeerd. 

Muzieklessen


Na de vakantie starten we met wekelijkse 
muzieklessen voor de groepen 2 t/m 8. 
We verwelkomen juf Petra van harte op 
De Sprong en zijn benieuwd naar haar 
muzieklessen. 

NIEUWSBRIEF 
Personeel | Corona | Muziek | Qrabbl | Schoolbieb

Personele bezetting na de vakantie 
Zoals bekend, worstelen wij met een behoorlijke uitdaging 
op personeel gebied. De combinatie van het 
personeelstekort, het gebrek aan vervangers en 
afwezigheid van personeel door ziekte heeft er in de 
afgelopen maanden met regelmaat voor gezorgd dat 
groepen thuis moesten blijven. Daarnaast lukte het ons 
niet om elke groep elke dag van een leerkracht te 
voorzien.  
 
We nemen deze situatie heel serieus en realiseren ons dat 
deze problemen alleen intern niet meer op te lossen zijn. 
De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest om 
meerdere mensen aan ons te binden.  
Uitgangspunten zijn voor ons zo veel mogelijk stabiliteit en 
eenduidigheid voor onze kinderen. Op deze manier 
kunnen we een zo stabiel mogelijk aanbod genereren voor 
de komende maanden. Hoe de organisatie er voor uw kind 
na de vakantie uitziet, vindt u op ISY. 

Corona  
Eindelijk worden de maatregelen afgeschaald, ook op 
onze school. Na de carnavalsvakantie zullen we weer 
teruggaan naar redelijk normaal.  
Enkele richtlijnen blijven nog gehandhaafd. Uiteraard blijft 
het in ons aller belang dat kinderen met klachten thuis 
blijven en een (zelf)test doen.  
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Bibliotheek op school


Naast de verbouwing van de 
school is er in ons gebouw ook 
een heuse bieb gerezen. Juf Ine 
heeft samen met leesconsulente 
Rosalie een prachtige collectie 
samengesteld. Na de vakantie 
start de uitleen binnen de 
school. We zullen de bieb 
feestelijk openen. Meer info 
hierover volgt.

AGENDA 
11 maart 2022, 11.00- 14.00 
Start eerste ronde Waanzinnige 
Workshops 

23 maart 2022, 9.00- 10.00 
Ouderpanel 

1 april 2022, 13.30- 14.00 
Expositie Waanzinnige Workshops 

20 april 2022 [tĳd volgt] 
Ouderavond Pedagogisch ConTact 

2 juli 2022 
Open dag & zomerfeest op school! 
[meer info volgt]

Richtlijnen die blijven, zijn:   
Kinderen komen zelf de school in- We vragen ouders om alle kinderen 
zelfstandig naar binnen te laten komen bij de start van de schooldag. 
Dit zorgt voor een rustige start en komt de effectieve leertijd ten goede. 
Gesprekken- Gesprekken mogen weer fysiek in het gebouw 
plaatsvinden, de mogelijkheid bestaat echter nog steeds om in overleg 
digitaal het gesprek te voeren. 
Externen- Begeleiding door externen gebeurt in principe buiten school. 
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan er, na toestemming van de directie, 
gedurende een korte periode op school behandeling plaatsvinden.  
Zelftesten- De adviezen die blijven staan zijn de hygiëne adviezen en 
het dringende advies om twee maal per week te testen. De testen 
zullen, zoals jullie gewend zijn, mee naar huis gegeven worden. 

Qrabbl 
In onze zoektocht naar een stabiele bezetting en passend aanbod 
binnen onze missie ‘Samen groeien met plezier!’ hebben we een 
partner gevonden in Qrabbl.  
Qrabbl is een organisatie die het onderwijs op aanvraag voorziet van 
gepassioneerde mensen die creatieve vakken kunnen vormgeven in de 
breedste zin van het woord.  
We hebben onlangs enkele keren een ‘Qrabbelaar’ ingezet om een 
groep op te vangen middels een gespecialiseerd dagprogramma.  
Gedurende de rest van het schooljaar zullen we Qrabbl inzetten om  
samen met ons de vrijdagmiddagen vorm te geven in onze 
Waanzinnige Workshop Ronde. 

Waanzinnige Workshop Ronde 
Vanaf vrijdag 11 maart gaan we op vrijdagmiddag werken in 
keuzeworkshops van 4 weken: De Waanzinnige Workshop Ronde. 
We bieden, samen met Qrabbl, tal van workshops aan in 
uiteenlopende thema’s als techniek, muziek, Pionier!, crea, dans en 
culinair. Kinderen schrijven zich in op een workshop van hun keuze 
en gaan 4 weken lang op vrijdagmiddag -groepsdoorbrekend- aan 
de slag. We sluiten de cyclus af met een expositie, waarin kinderen 
hun creaties aan de ouders presenteren.  

Oproep workshopgevers 
Samen met Qrabbl zorgen de leerkrachten voor een divers 
aanbod aan workshops. Daarnaast zoeken we ook externen 
(verenigingen/ ouders/ vrijwilligers) om een workshop vorm te geven. 
De workshops vinden plaats in een cyclus van 4 weken waarna 
opnieuw gekozen kan worden.  
Heeft u interesse om gedurende 4 weken van 11:00 tot 14:00 een 
workshop aan een “groepje” kinderen te verzorgen of wilt u hier meer 
informatie over? Neem dan contact met ons op via 
directie.sprong@kindante.nl 

IEP & Oudergesprekken

Op ISY heeft u al gelezen dat we een nieuw leerlingvolgsysteem hebben ingevoerd. 
Met ingang van dit jaar hebben we in groep 3 t/m 7 de IEP toetsen afgenomen.  
Het team heeft zich inmiddels verder verdiept in hoe deze resultaten te analyseren 
en daar op de juiste wijze op te handelen. Op deze manier sluiten we beter aan op 
onze visie en de eindtoets.  
Deze toets meet iets anders dan CITO en vergelijkt het kind vooral met de groei 
t.o.v. zichzelf en dan pas met een landelijk gemiddelde. In de volgende 
rapportklapper worden de talentenkaarten van de kinderen toegevoegd.
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