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Terugkijken
We hebben het jaar 2019 feestelijk afgesloten
met een diner (bovenbouw) en een uitgebreid
kerstontbijt (onderbouw). Alle leerlingen
zagen er schitterend uit en het was erg
gezellig.
Alle leerlingen die zijn opgegaan voor hun
heftruckexamen en certificaat ‘Veilig werken
langs de weg’ zijn geslaagd. Gefeliciteerd!

vrij. U krijgt één dezer dagen meer informatie
over de staking en standpunt van onze school.
De stages gaan gewoon door.
De wintersportwerkweek is van 2 februari t/m
7 februari. Een groep leerlingen van de Sprong
en de Argo zullen op wintersportweek gaan
naar Kleinwalsertal in Oostenrijk. Leerlingen
die op school zijn krijgen tijdens deze week op
woensdag en vrijdag een alternatief
lesprogramma aangeboden.
Op dinsdag 4 februari komt Johan Cahuzak
een les geven voor klas 2. Deze les gaat over
verkeersveiligheid en het gebruik van
mobieltjes en alcohol in het verkeer.
Op dinsdag 18 februari is er een open avond
voor toekomstige leerlingen en hun ouders.
Personeel
De heer J. Mailuhu komt mevrouw Y.
Demesmaecker vervangen, wegens ziekte.
Jong Leren Eten Gezonde School

Dinsdag 14 januari was de afname van de
AMN-toets voor leerlingen van klas 3 en 4. De
uitslag wordt met u besproken tijdens het
oudergesprek.
Belangrijke data
Op maandag en dinsdag 27 en 28 januari zijn
de oudergesprekken. Uw kind heeft hiervoor
een uitnodiging meegekregen. Wilt u de
antwoordstrook zo snel mogelijk terug
meegeven?
Op 30 en 31 januari gaan we staken. De school
is op deze dagen gesloten. We doen mee met
de landelijke staking. De leerlingen zijn dan

Jong Leren Eten staat voor: Zoveel mogelijk
kinderen en jongeren meer structureel in
aanraking laten komen met informatie en
activiteiten over voedsel/voeding met als
uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én
duurzame keuzes te maken. Het programma
Jong Leren Eten 2017-2020 is een initiatief van
het ministerie van Landbouw Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in
samenwerking met het ministerie van VWS.
Meer informatie: www.jonglereneten.nl
De Gezonde School is een
samenwerkingspartner van Jong Leren Eten.
Wij van Praktijkschool De Sprong zetten deze
subsidie in voor de kennismaking met
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vegetarisch en veganistisch eten. Hiervoor
hebben wij Farah’s table (facebookpagina)
bereid gevonden om in de week van maandag
10 tot en met vrijdag 15 februari te koken met
onze leerlingen. Op deze manier proberen wij
onze leerlingen aan te leren om gezonde en
duurzame keuzes te maken op het gebied van
voeding en leefstijl.

Sportklas
Periode 2 van de sportklas is ingegaan. De
eerste groep heeft een half jaar mogen
kennismaken met allerlei verschillende
sporten. De reacties waren weer erg positief
en we wensen groep 2 veel plezier toe.

Gezonde School
Onze school heeft het vignet Gezonde School
behaald. Met het vignet Gezonde School laten
wij zien dat onze school voldoet aan de
kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde
resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde
leerlingen, een veilige schoolomgeving, een
fris klimaat én hebben we aandacht voor de
persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat
het allemaal bijdraagt aan een gezondere
leefstijl, betere schoolprestaties en minder
schooluitval.

Wanneer u vragen heeft kunt u altijd de
school of mentor bellen.
Tel: 0115 617287 of mailen:
sprong@respont.nl
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