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Corona
We gaan vanaf a.s. maandag iets versoepelen op de inzet
van de onderwijsassistenten en van leerkrachten die
normaliter ook meerdere groepen in de schoolweek
bedienen.
Dit doen we om de bezetting rond te krijgen maar ook
om meer kinderen intensiever te kunnen begeleiden met
uiteraard inachtneming van de coronaregels.

Groep 8
Voor groep 8 is het laatste stuk aangebroken. We hebben
de verwijzingsgesprekken al gehad. Dit betekent dat we
in gesprek samen met onze ouders en juf gingen over het
voortgezet onderwijs. Dat was best een beetje spannend
want je moet dan toch een keuze gaan maken voor
volgend schooljaar.
We gaan allemaal naar het Carmel College in Raalte.
Ook zijn we al begonnen met het oefenen van de musical.
Tijdens de lockdown periode konden we kiezen uit
verschillende musicals. Daaruit is er één gekomen die we
het liefst wilden doen. De rollen zijn al verdeeld en nu
gaan we het acteren oefenen. Het hoeft gelukkig nog niet
uit het hoofd, want wat moet je veel tekst leren zeg! We
hopen natuurlijk dat we de musical echt in Reimink
kunnen opvoeren, maar als dat niet kan, verzinnen we
wel een ander plan zodat iedereen toch onze musical kan
gaan zien. Na de vakantie zijn we begonnen met een
nieuw thema van IPC. Het heet de wijde wereld en gaat
over handel over de hele wereld. We hebben al gekeken
naar de herkomst van producten die in de supermarkt
worden verkocht en naar import en export. Er komen
nog veel opdrachten aan waarbij we mogen onderzoeken
hoe de handel van nu over de hele wereld verloopt en
hoe het vroeger ging.

Beste ouders,
Ondanks dat er regelmatig kinderen met klachten
thuisblijven, prijzen we ons gelukkig dat het telkens
geen Corona is en hebben we dus nog niet te maken
gehad met klassen die in quarantaine moeten.
We zijn weer goed gestart na een zonnig weekje
voorjaarsvakantie. Momenteel zijn de meeste groepen
druk bezig met het maken van de CITO toetsen om
vervolgens vast te stellen hoe de vlag er bijhangt!
Dat weten we natuurlijk al wel voor een groot deel maar
een onafhankelijke toets helpt ons dit objectief te
beoordelen. De uitkomsten van deze toetsen zijn mede
leidend voor het lesaanbod in de komende tijd tot aan
de zomervakantie. Uiteraard willen wij u bijpraten over
de vorderingen van uw kind(eren). Daarvoor krijgt u
binnenkort een uitnodiging.
We gaan er vooralsnog vanuit dat deze gesprekken niet
fysiek gevoerd kunnen worden. We voeren al wel fysieke
gesprekken met ouders waar de zorg om hun kind
verlangt, dit eerder (en misschien vaker) te doen dan
tijdens de reguliere 10-minutengesprekken. Soms is dit
een voortzetting van een ingeslagen zorgtraject maar
het kan in deze periode ook al een vooruitblik zijn door
achterblijvende resultaten op een mogelijke vertraging
in de overgang van leerjaar.
We proberen in alle gevallen zoveel maatwerk te
leveren en breien om Corona heen.
Mariëtte Reimert
Directeur Sprankel!

Groep 1-2 Rupsen
Ons nieuwe thema in de Rupsengroep gaat over
“De baby & groeien”
Een ‘baby’ zijn wij in de kleutergroep natuurlijk allang niet
meer! Maar … groeien doen we wel en dat vinden we erg
leuk. Dat kun je zien aan de buitenkant van ons lichaam,
maar ook in ons hoofd hoor! Als je dingen leert, ‘groei’ je
namelijk ook! Dat is wel te merken: wij weten al véél van
een baby. Over hoe … groeit, slaapt, speelt, eet & drinkt
en beweegt de baby? Daar praten we niet alleen over,
maar we spelen ook van alles na wat bij de baby hoort. In
ons Uilennestje is nu een echt ‘consultatiebureau’, waar
alle mama’s & papa’s met hun baby naar toe komen. Dan
gaan we wegen, prikjes geven, luisteren naar het hartje,
kusjes geven, troosten, eten geven en … de baby in bad
doen! Dat is héél erg fijn om te doen. De baby vindt het
ook erg prettig, want het badwater is heerlijk warm. Ook
zit er lekker badschuim bij in, dus de baby ruikt zalig als
we klaar zijn. Soms gaat het even mis … dan valt het
badje om. (Maar dan is wel onze vloer weer goed schoon,
haha!) De kleertjes van onze baby kunnen we meteen
even wassen en
laten drogen aan
de waslijn.
Goed geregeld
allemaal bij ons.
Wist je dat we ook
een heleboel
woorden over de
baby geleerd
hebben? En we
leren om te ‘turven’ hoeveel babyspulletjes er in onze
klas liggen, dat zijn er reuze veel! Allerlei spullen met de
letters ‘m’ van mama, ‘p’ van piemel & ‘d’ van
duimzuigen liggen al op ons lettertafeltje. Wat zijn wij
toch knap in de Rupsengroep. En … we ‘groeien’ vrolijk
door, net als de bloemen in de lente!

Groep 1-2 Bijen
Welkom in de wereld!
Na de voorjaarsvakantie zijn wij gestart met het IPCthema: ‘Welkom in de wereld’.
In de eerste twee weken hebben we het vooral over
baby’s. De kinderen van de Bijengroep mochten allemaal
een babyfoto in een lijstje meenemen en evt. hun
geboortekaartje. Superleuk, al die foto’s! Sommige
kinderen kun je er al echt uit herkennen. In het
Uilennestje hebben we een heus consultatiebureau
waarbij de baby’s worden gewogen, de lengte wordt
gemeten en natuurlijk krijgen ze daar ook hun eerste
prikjes. Naast het bureau staat een grote verzorgingstafel
waar de baby’s in bad kunnen en de kleertjes gewassen
en opgehangen kunnen worden. In de huishoek wordt
echt vadertje en moedertje gespeeld en wordt er met
een echte kinderwagen rondgereden. Natuurlijk praten
en werken we ook over dit thema. En dat dit thema
onder de kinderen leeft, is wel duidelijk gezien de grote
hoeveelheid babyspulletjes die worden meegebracht om
mee te spelen. De Bijengroep is er blij mee!

Groep 3-4
Nieuws van de Pinguïns groep 3 en 4
Met lijn 3 hebben we het over sterren en planeten, ze
gingen in de ruimte naar de maan. Je moet heel veel
lezen en dat vind ik soms niet leuk maar toch, het moet
wel. Met nieuwsbegrip hebben we over Mars geleerd, er
is een auto neergezet om te kijken of er leven was. En
vroeger was er water. Ik vind dat interessant en
leuk. Dylan
Bij Lijn 3 leer je letters, bijvoorbeeld uit het alfabet.
Daarmee leren wij woorden lezen. Dion
Muziek is heel leuk, je kan daar leuke dingen doen zoals
liedjes maken en zingen. Eerst was juf Donna op het
digibord maar nu in de gymzaal. Juf Alinda was een goeie
muziekgever, maar nu kan ze even niet want ze moet
voor de baby zorgen. Lekker dansen op
de Snollebollekes en muziek maken met instrumenten en
een steen. We luisteren naar mooie muziekjes.
Finn en Nick
De kinderen uit groep 4 vinden nieuwsbegrip leuk omdat
we er veel over leren. We hebben het over thema Mars.
We hebben een filmpje over sporen op Mars gezien. En
we vinden het fijn op school en zijn blij dat we terug
zijn. Floor en Ise
School is leuk en nu is het fijn dat de sneeuw weg is en
we kunnen voetballen. We spelen steeds op een ander
plein. Met groep 3 mogen we nu ook het apenspel op de
computer spelen, omdat je dan woorden mag typen is
dat superleuk. Deef en Milou
Er hangen foto’s in de klas voor IPC thema; dit ben ik.
De foto’s zijn ook grappig, ook gek en gemixt. Maar wie
zijn wij??? De gym is superleuk, in de corona konden we
niet gymmen, nu gelukkig wel weer. Je moet je
sportkleren aan en we leren slagbal. Sare en Elynn

Wist u datjes
Wist u datjes van de peuters!
Wist u dat…..
…..wij veel spelletjes spelen in de klas?
…..wij een huis hebben gebouwd van blokken?
…..in dit huis ook een raam zat?
…..wij dit raam hebben gebruikt als deur?
…..wij het fijn vinden om buiten te spelen?
…..wij dan veel aan het bewegen zijn?
…..wij heel graag luisteren naar het verhaaltje van Coco?
…..wij al heel goed weten hoe dit verhaaltje gaat?
…..wij al heel goed een bange Coco of een blije Coco
kunnen nadoen?
…..wij binnenkort gaan werken over de lente?

Groep 4

Groep 6

De weektaak in groep 4

De kippen van school
hebben eitjes gelegd!

We zijn druk aan het oefenen met de
tafels! Dit doen we op allerlei speelse
manieren, bijvoorbeeld door het spel
vakken vullen. Wie kan er de meeste
vakjes vullen door het oplossen van
een tafelsom? Ook zijn we vorige week begonnen met
een weektaak. We mogen dan zelf kiezen welk werkje we
wanneer mogen doen. Dat vinden we erg fijn! Het is wel
belangrijk dat de weektaak aan het einde van de week af
is! Dit is soms nog wel moeilijk. We kunnen zelfstandig of
samen met klasgenootje aan de slag met de taken. Als we
er niet uitkomen, dan helpt juf ons!

De kippen van school
Blacky, Sneeuwwitje en
Brownie, leggen sinds vorige
week eitjes. We dachten,
laten we de eitjes bakken.
Na een week zijn we gaan
tellen hoeveel eitjes ze
hebben gelegd.
Het waren er 14 in 7 dagen.
We dachten; “Toppie ze
leggen heel goed!”
Vandaag hebben we voor de hele klas eitjes gebakken,
zelfs voor een paar juffen. Maar volgende week gaan we
voor de meester en juffen bakken.
En we gaan soms naar de Hubo als het voer op is, daar
hebben ze geluk mee want soms kopen we een extraatje
voor de ze.
Helaas hadden ze bloedluizen, gelukkig is dat achter de
rug, ze zijn er een beetje ziek van geworden. Maar nu
gaat het weer goed en wij zijn blij met de eitjes want ze
waren heel lekker.
We hebben de kippen al een compliment gegeven.
Nu moeten we de kippen voeren ...
Doei.
Groetjes Stijn, Merle, Blacky, Brownie
en Sneeuwwitje … toktok
Je leest het al, wij vinden kippen verzorgen echt een eitje
;)

Van onze Kinderburgemeester Myla

De volgende Nieuwsbrief
Één keer per 14 dagen komt de nieuwsbrief uit. We
gebruiken het ons bekende mailadres. Echter als uw
gegevens wijzigen (bv. ander mailadres of geen brief
ontvangen) dan is het handig om dit te melden aan;
directie.sprankel@catent.nl De volgende nieuwsbrief
komt uit op;
Vrijdag 26 maart 2021

Agenda

Ma. 15 maart
Di. 30 maart
April
Do. 1 april
Vr. 2 april
Ma. 5 april
Di. 6 april
Di. 6 april
Wo. 7 april
Do. 8 april
Vr. 9 april
Za. 10 april
Di. 20 +21 april
Vr. 23 april
Ma. 26 april
t/m
7 mei

start week van de lentekriebels
Verkeersexamen theorie gr. 8
Eitje tikken o.v.b.
Witte donderdag viering o.v.b.
Goede vrijdag/ alle kinderen vrij
Paasmaandag/ alle kinderen vrij
Oudergesprekken
Studiedag
Schoolvoetbaltoernooi
Verkeersexamen prakt.gr.8 o.v.b.
Oudergesprekken
Herdenking bevrijding Lveld ovb
Klussenteam o.v.b.
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

