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Allereerst wensen wij u een mooi en gezond 2023 toe. We kunnen terugkijken op een
geslaagde decembermaand. Alle kinderen hebben een leuk sinterklaasfeest gevierd,
gevolgd door een geslaagde kerstmarkt. Ondanks dat we door het weer alles binnen
moesten vieren, hing er een gezellige sfeer. Als klapper op de vuurpijl heeft de markt een
schitterend bedrag, 800 euro, voor Stichting Het vergeten Kind opgeleverd. We bedanken
iedereen voor de gulle giften.

Linge’s Zorglandgoed.
Dit schooljaar brengen alle groepen een bezoek aan de bewoners van Linge’s
Zorglandgoed. Groep 4 beet in december het spits af. Zij hebben sinterklaasboeken
voorgelezen, die ze op school al heel goed geoefend hadden.
Maandag 9 januari heeft groep 7 zelfgeschreven gedichten voorgedragen aan de bewoners.
Beide groepen en de bewoners genoten duidelijk van dit samenzijn. In de loop van het
schooljaar volgen de andere groepen.

Welkom

Dafnis is in december 4 jaar geworden en heeft zijn plekje gevonden in groep 1.
Emma, Deen, Sofia en Maxim zijn aan het wennen en zijn binnenkort jarig.
We wensen Jannes heel veel plezier op zijn nieuwe school.
In groep 4 hebben we Donny mogen verwelkomen.

Algemeen

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Alle kinderen in Gelderland moeten kunnen meedoen aan sport, zwemmen of cultuur.
Niemand staat buitenspel!
Vaak betalen ouders deze activiteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is,
probeert het Jeugdsportfonds (JSF) of het Jeugdcultuurfonds (JCF) Gelderland bij te
springen.
Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen, die graag willen sporten, lid kunnen
worden van een sportvereniging. De betreffende sportvereniging moet wel aangesloten zijn
bij het NOC*NSF. Ook een lidmaatschap bij de scouting valt onder de regeling. Het
Jeugdsportfonds betaalt de contributie en eventuele sportkleding/attributen.Het  vergoedt
rechtstreeks de contributie en stort deze op de rekening van de sportvereniging. Het is
toegestaan om voor meerdere kinderen (tot  en met 17 jaar) uit een gezin een aanvraag in te
dienen. Voor het krijgen van zwemlessen is een aparte regeling.
Het Jeugdcultuurfonds biedt de mogelijkheid om een financiële ondersteuning te krijgen
voor  culturele activiteiten, zoals bijvoorbeeld muziek- of dansles.
Alleen door het Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds erkende intermediairs kunnen een
aanvraag indienen.



Voor onze school is dat: Maaike Heevel. Heeft  u over bovenstaande informatie nog vragen
en/of wilt u graag samen met Maaike een aanvraag indienen, mail dan naar:
m.heevel@springplankrumpt.nl
Wilt u eerst nog meer lezen over het Jeugdsportfonds ga dan naar:
gelderland.jeugdsportfonds.nl

Nieuws groep 1-2

Thema: Beroepen
Het nieuwe jaar starten wij met twee materiaal weken.In deze weken werken wij aan vele
leerdoelen.
23 Januari starten wij met het thema: Beroepen. We merken dat de kinderen erg
nieuwsgierig zijn naar wat ouders van klasgenootjes doen. Wat doe je allemaal als je een
bepaald beroep uitoefend? We hopen dat ze ook veel mogen horen, zien en ervaren van de
gastlessen die  door ouders worden verzorgd.

Groep 1 - 4 Fit gaaf
Groep 1 t/m 4 is afgelopen maandag gestart met het programma Fit gaaf. Cynthia
(buurtcoach van Welzijn West Betuwe) heeft de kinderen uitleg gegeven over het project. Zij
komt 3 weken op rij met de kinderen bewegen en praten over gezonde gewoontes. Het zou
natuurlijk fijn zijn als kinderen uit zichzelf kiezen voor gezond eten, drinken, bewegen en
slapen. Gezond opgroeien met plezier en minder strijd. Maar uit ervaring weten we dat dat
niet vanzelf gaat. De komende weken gaan wij de kinderen motiveren om deze gezonde
keuzes bewust te maken door ze te belonen. De kinderen hebben een kalender
meegekregen waarop zij bij een gezonde keuze een sticker mogen plakken. Op de website
Fit gaaf kunt u het programma en de bijbehorende filmpjes bekijken. Wij willen u vragen om
gezonde tussendoortjes en lunch mee te geven zodat we ook op school gezonde keuzes
kunnen stimuleren en stickers kunnen plakken!

Wij kunnen al veel zelf!
Onze taak is om de leerlingen zelfstandig op te voeden. Onder zelfstandig zijn verstaan wij:
- als een leerling in staat is om een taak uit te voeren zonder hulp van anderen,
- geen begeleiding nodig heeft en goed alleen kan werken
- zelf problemen op kunnen lossen en een nieuwe taak oppakken
Wij stimuleren de leerlingen dagelijks in hun zelfredzaamheid. We leren ze om dingen eerst
zelf te proberen met daarbij natuurlijk een positieve ondersteuning van de leerkracht. Zo
krijgt een kind vertrouwen in het eigen kunnen. Daarbij hebben we natuurlijk realistische
verwachtingen en mogen ze fouten maken. Dat is de reden dat uw kind misschien wel eens
met zijn/haar trui, jas, broek of schoenen binnenstebuiten, achterstevoren of aan de
verkeerde voet naar huis komt. Wij zijn er trots op als leerlingen proberen om zichzelf aan en
uit te kleden. We gaan dit dan niet verbeteren want een positieve ervaring geeft een goed
gevoel en moedigt je aan om het de volgende keer weer zelf te doen! Wij hopen dat u hier
begrip voor heeft.

http://www.gelderland@jeugdsportfonds.nl/


Nieuws groep 3-4

Fit gaaf
Het programma Fit gaaf, dat omschreven staat bij groep 1-2, geldt ook voor groep 3-4.

Agenda
Januari
11 Luizenpluis
11 Peuteravontuur
16 Fit-gaaf groep 1 t/m 4
16 - 24 Cito groep 1 t/m 8
23 Fit-gaaf groep 1 t/m 4
25 start Nationale Voorleesdagen
25 voorleesontbijt/ juffendag

Februari
1 Peuteravontuur
2 Ophalen rapport 18.00 - 19.00 uur
7-8-9 Rapportgesprekken
24 Leescarrousel
27 Start voorjaarsvakantie

Maart
6 Weer naar school
8 Luizenpluis
8 Peuteravontuur
8 Info


