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Corona
Het verlangen naar versoepelingen moet helaas – gezien
het oplopende aantal besmettingen – verder vooruit
geschoven worden. Vorige week werd het ook bij ons
even spannend omdat er bij een externe kinderopvang
een besmetting was vastgesteld met als nauwe contacten
de kinderen die zowel hier als daar komen. Dan is een
heldere communicatie noodzakelijk om goed te kunnen
handelen. Vanaf de heropening tot heden zijn zowel de
kinderen als de leerkrachten nog buiten schot gebleven.
Wel is er in meerdere gezinnen Corona vastgesteld bij
ouders. We willen u als ouders complimenteren dat u het
zo goed en zorgvuldig oppakt.
Op het moment dat het wel van toepassing is binnen
onze school, willen we snel en adequaat handelen. U
kunt dan een telefoontje en/of een appje verwachten dat
uw kind naar huis moet i.v.m. besmetting in de klas en
vervolgens in quarantaine moet, evenals de klasgenoten
en de leerkrachten. Als de kinderen op het moment van
de constatering op school zijn, verzoeken wij u om uw
kind te komen halen of (bij de oudere kinderen)
toestemming te verlenen om naar huis te gaan. De
kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen dan hun
schoolboeken/ schriften mee en eventueel een laptop.
Dit kan op het moment van het telefoontje door u
aangegeven worden of anders op een later moment
afgehaald worden. Voor de groepen 1-2 en de peuters
geldt hetzelfde met dien verstande dat zij wellicht niet
direct werk mee krijgen maar dan zullen er afspraken
gemaakt worden om online aan te sluiten.
Wat voor ons van belang is dat u ons een akkoord geeft
dat we indien noodzakelijk de naam/ gegevens van uw
kind(eren) mogen delen met de GGD voor bron- en
contactonderzoek. Als u hier niet mee akkoord kunt gaan,
vragen wij u dit z.s.m. te melden bij de groepsleerkracht
zodat wij goed en vlot kunnen handelen als het nodig is.
Geen bericht, goed bericht naar 2 kanten. Op voorhand
hartelijk dank voor uw begrip en uw medewerking.
Hopelijk voorwerk voor niks.

Beste ouders,
Het is lente!
En dat is te merken aan het zonnige weer, alhoewel
maart roert ook nog wel eens zijn staart!
De maand maart stond in het teken van toetsen en
onderzoeken en op de allerlaatste dag van maart gaan
we als team de resultaten analyseren. Hoe heeft de
groep gepresteerd, wat verwachten we, en wat zien
we?
Om met vernieuwde energie en plannen vanaf april de
eindspurt in te zetten.
De eerste van April beginnen we met een ander
programma, een viering in de eigen klas evenals eitje
tikken in de eigen klas. In deze nieuwsbrief treft u daar
meer info over.
Na het paasweekend (vrij op goede vrijdag en
paasmaandag) hervatten we het programma weer, met
naast het leerstofaanbod, ook hopelijk mogelijkheid
voor andere activiteiten die zo kenmerkend zijn voor de
periode van het jaar. We sluiten nu nog niks uit en
hopen dat we door krachtig volhouden van alle
Nederlanders, het ons lukt, om uiteindelijk
versoepelingen te krijgen zodat we ook op schoolreis en
schoolkamp kunnen, tuinfeest en peuterpleinfeest,
slotfeest etc. kunnen vieren. Voor nu een gezellig
paasweekend toegewenst met uw gezin.
Mariëtte Reimert
Directeur Sprankel!

Kuikens op school
Vanaf maandag 29 maart tot en met 1 april zijn er
kuikentjes op school en met grote waarschijnlijkheid van
eigen leg!! Onze BSO-kippen zijn in quarantaine geweest
tijdens de 2e lockdown, bij de kippenfamilies van Stijn
Koekkoek uit groep 6. En dit is niet zonder gevolgen
gebleven! (over lentekriebels gesproken). Dus hoe leuk is
het dat juist in de dagen vlak voor Pasen, er van die lieve
schattige kuikentjes op school zijn en bewondert kunnen
worden door de kinderen. Nadien gaan ze weer mee naar
huis met Stijn. En als ze groot genoeg
zijn, worden ze officieel tot BSO kip
bevorderd.

Kinderfeestjes!!!!
We krijgen vragen van ouders over het standpunt van
school t.a.v. het organiseren van kinderfeestjes in
Coronatijd. En dat is een lastig vraagstuk voor ons. Want
eigenlijk gaan we er niet over. In relatie tot alle
maatregelen die we op school (moeten) volgen, klinkt het
kinderfeestje wat onlogisch. Kinderen spelen op school in
zones op het plein, we zijn terughoudend in
oudercontacten en vragen om voorverpakte traktaties.
Tegelijkertijd snappen we ook dat de drang er ook is, om
nog enigszins een gezellige activiteit voor de verjaardag
van uw kind te organiseren. Kortom, volg je gevoel maar
handel ook met enig verstand en als het niet goed voelt
om je kind naar een feestje te laten gaan, leg het uit aan
je kind en stem met de andere ouder.

Eitje tikken anders
dan anders
Traditiegetrouw houden we op
witte donderdag (ditmaal op 1
april) na de schoolvieringen de
eitje tikwedstrijden. Eerst per groep en dan naar de
schoolfinale. Helaas kan de schoolfinale nu geen
doorgang krijgen want dan vermengen we de groepen.
Maar wat wel kan, is dat de wedstrijd in de klas doorgaat!
Dus dit jaar krijgen we maar liefst 11 winnaars! Wilt u per
kind 1 (hard)gekookt ei, goed verpakt meegeven op
donderdag 1 april, en dan hoort u aan het einde van de
dag wel wie de klassenkampioen is geworden.

Nieuws uit
groep 7…
Ipc
De afgelopen
weken werkten
we aan het IPC
thema; de wijde wereld. We hebben het gehad over
import en export, we hebben producten bekeken, gezien
dat we veel producten uit ons eigen land gebruiken, maar
ook elders vandaan halen. Wat betekent dit voor het
milieu en de werkgelegenheid? Waar op de kaart liggen
de landen en werelddelen, waar we handel mee drijven?
Welke landen zijn lid van de Europese Unie? We hebben
net het hoofdstuk toerisme afgrond. Kinderen hebben in
twee- of drietallen een toeristische kaart van Nederland
of een provincie uit Nederland gemaakt en deze
gepresenteerd in groepjes. Ook de komende weken
zullen we verder werken aan dit thema.

Schoolvieringen

Ruiluren bij de opvang

Op witte donderdag
hebben we ook altijd 2
schoolvieringen, één
voor de onderbouw en
één voor de bovenbouw
met als thema; Pasen,
een nieuw begin.

De kinderopvang is gelukkig weer geopend en de peuters
spelen weer naar hartenlust. Helaas is dit voor de BSO –
ondanks dat wij geen vermenging van kinderen van
andere scholen hebben – nog niet het geval! Gelukkig
worden deze uren dan ook gecompenseerd door de
overheid. Als alles weer gaat zoals we het bedacht
hadden en alles weer open is, kan het voorkomen dat uw
kind (eren) ziek is/zijn, of misschien in quarantaine
moet(en). De niet afgenomen uren worden dan
uitgeboekt en deze uren komen op reserve in een
ruilpotje. Bij de BSO werkt dit al gemakkelijk door ze weer
in te zetten op een vakantie-opvangdag. Bij de peuters is
het iets lastiger want zomaar op een andere dag komen,
lukt niet, gezien de volledige bezetting in de ochtenden.
Wat wel kan, is dat uw kind dan op de vaste dag een hele
dag komt (of een paar keer). In de middag blijven er
meerdere kinderen (sommigen tot 18.30 uur). Voor een
absentie van een ochtend, komen er 4 uren in het
ruilpotje. Als u hier vragen over heeft, neem dan gerust
contact op met de peuter- en BSO juffen of met Mariëtte.

Ditmaal zal de viering
niet gezamenlijk plaats
kunnen vinden maar in
de eigen klas. Op een aansprekende en eigentijdse
manier zal het Paasverhaal verteld worden aan de groep.
Na de viering, zal het eitje tikken beginnen en aansluitend
nog een leuke kleine activiteit. Zo omzeilen we op een
veilige manier de Corona beperkingen en organiseren
voor de kinderen alsnog een leuke en gezellige activiteit.
Eitje toch?!

DigiD
Van een ouder kregen we de fijne tip over het aanmaken
van een DigiD account voor je kind(eren). Wanneer je
kind(eren) dan getest zijn, kun je heel snel de uitslag zien
en hoef je niet te wachten tot je uiteindelijk de uitslag
hoort. Hieronder treft u de link die hierbij helpend is.
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/

Schoolfotograaf
Op 14 april a.s. stond in onze
planning de schoolfotograaf! We
rouleren dit systeem. In het ene jaar
doen we alles; portret/ gezinnen/ en de klassenfoto. Dat
was in 2020. In het 2e jaar (2021) doen we alleen een
klassenfoto. Met het oog op alle maatregelen hebben we
dit verplaatst naar maandag 7 juni (en nog een keer extra
op woensdag 9 juni voor de peuters). U hoeft hier niets
speciaals voor te doen. De hele klas gaat dan samen op
de foto en vervolgens ontvangt u op vrijdag 18 juni de
foto en het bestelformulier. Dit formulier moet dan
uiterlijk 23 juni retour zijn, inclusief het gepaste geld in
een gesloten enveloppe. Zo gaat het net lukken om het in
week 27 (laatste schoolweek) uit te delen.

Ouderenquête
Eens in de 2 jaar zetten we een ouderenquête uit om u te
bevragen over uw bevindingen t.a.v. verschillende
domeinen op zowel sociaal gebied als op leergebied. We
hebben naast de algemene vragen ook altijd een speciaal
item waar we uw input voor nodig hebben. In eerdere
jaren hebben we u bevraagd op items als identiteit, opzet
peuterklas, behoeftepeiling aan naschoolse opvang.
Ditmaal willen we onderzoeken of er behoefte en dus
haalbaarheid bestaat voor het opzetten van
kinderopvang voor de leeftijd van 0-2,5 jarigen. Met de
komst van meer lokalen, voelen we letterlijk en figuurlijk
ruimte om dit nu te gaan onderzoeken en mogelijk op
korte termijn te gaan uitvoeren.
We kunnen ons wel goed voorstellen dat wanneer dit
onderdeel voor u niet (meer) van toepassing is, u dit wilt
overslaan. De enquête wordt uitgezet in de weken 14 en
15. We hopen op een groot respons. U ontvangt een
uitnodiging tot deelname. Op voorhand hartelijk dank
voor uw deelname.

Op tijd of te vroeg komen?
Het lijkt erop dat er steeds vaker, vroeger dan de huidige
regel is, er leerlingen bij het fietshek staan.
Daarom herhalen we het even: Het hek gaat voor de
bovenbouw gaat om 8.05 uur open en voor hen start de
les om 8.15 uur.
Voor de onderbouw gaat het hek om 8.15 uur open en
start de les om 8.30. Wilt u hier op toezien want anders
staan er grote groepen kinderen samen en juist daarom
hebben we nu gescheiden schooltijden hebben!

Baby-care in groep 1/2C
Ook in de Duizendpotengroep is het een drukte van
jewelste in het consultatiebureau! De artsen en
verplegers zijn er druk in de weer om de pasgeboren
baby’s te onderzoeken.
Tevens wordt er
voedingsadvies gegeven: met
juf Hanne hebben we melk
klaargemaakt. We
moesten het poeder afmeten
en hierbij opletten, dat er
niet teveel of te weinig
poeder werd
gebruikt. Bij de watertafel
worden flesjes gevuld en wel
tot hetzelfde cijfertje als het
kaartje aangeeft.
Met ‘schrijfdansen’ ‘danst’ groep 2 zwangere mama’s
tevoorschijn en groep 1 een baby, die gelukkig
nog wel even een luier omkrijgt van een vouwblaadje. Er
zijn wiegjes gevouwen van 16 vierkantjes
met een mondkapje als gordijntje, geheel Corona-proof!
Met spiegeltjes hebben we onze lichaamsdelen eens
nader bekeken, maar weet je dat wij
Duizendpoten ook heel goed kunnen toveren met
spiegels?! Wij kunnen namelijk van een cirkel een

ovaal maken en van een
driehoek een strik. Wij
kunnen zelfs een stokje
laten groeien, pure magie!
We hebben een grappig
versje geleerd en een Engels
liedje over een baby die
‘splasht’ en ‘washt’ in
‘his bath’.
Daarnaast hebben we een
flinke work-out gehad toen
we gingen draaien aan ons
‘Letter-rad van
fortuin’: we moesten zoveel
mogelijk woorden verzinnen met de letter die we
gedraaid hadden en dan evenveel sprongen maken. Met
de letter ‘k’ moesten we wel 16 keer springen!
Langzaam maar zeker zijn alle baby’s bij het
consultatiebureau opgeroepen en zullen de deuren weer
sluiten. Zo maken we ons op voor het nieuwe IPC thema
‘Beestenboel’. Leuk, want er zijn inmiddels
ook baby-dieren geboren! Bij Susan zijn er namelijk al
lammetjes geboren en bij Tygo kuikentjes.
Hoera, het is weer lente!

Wist u datjes
Wist u datjes van de peuters!
Wist u dat….
…..wij deze
week
begonnen zijn
met het
thema lente?
…..wij al best
goed weten
hoe de
babydieren
allemaal
heten?
…..wij ook al
een aantal
liedjes
hebben
gezongen?
…..wij het
liedje over
het schaapje
heel goed
kennen?
…..wij begonnen zijn aan een knutselwerkje?
…..al veel kinderen een schaapje geknutseld hebben?
…..wij ook een puzzel maken van een schaap?
…..wij regelmatig met blokken een huis bouwen?
…..de juffen hier dan een kleed overheen leggen zodat
we ook een dak hebben?

Groep 3
Weer naar de gymzaal!
We hebben de gymzaal een hele tijd moeten missen en
dat vonden we heel erg jammer. Maar sinds kort gaan we
weer bijna elke maandagmiddag op pad en kunnen we
weer lekker gymmen in de sporthal. De kinderen waren
erg enthousiast over de gymles van afgelopen week:

Jinte:
Saar:
Isa:

Evy:

Yfke:

Pim:
Annelieke:

Martyna:

We gingen klokkenluiden en een spel met
pionnen.
We moesten met ballen alle pionnen
omgooien en dat is heel leuk.
Het is fijn dat je lekker kan bewegen,
want soms slaapt je voet en dat wordt
dan opgelost.
Bij het klokkenluiden ging je aan een
touw trekken en dan ging de ander die
erop zat heen en weer.
Klokkenluiden was leuk. Dat hebben we
ook op mijn verjaardag gedaan. En we
gingen een bal over het net gooien en
daar konden we dan punten mee
verdienen.
We moeten wel ver lopen, dat is wel
zwaar voor de gymles.
Onderweg struikelde ik over een steen.
Toen deden mijn knieën pijn. Dat was
niet zo leuk.
Ik vind het heel leuk dat de gymzaal weer
open is. Ik hoop dat ik ook snel weer naar
judo mag.

Aan Mark Rutte….
IPC in groep 5.
In groep werken we met IPC over het thema … “De
actieve planeet”. We hebben het gehad over
verschillende rampen. Over de tsunami, een vulkaanuitbarsting en over aardbevingen. We hebben het
gepraat over de aardplaten die verschuiven. En we
hebben geleerd dat als aardplaten uit elkaar schuiven er
dan een aardbeving kan ontstaan. Bij aardbevingen
kunnen trillingen ontstaan waardoor gebouwen kunnen
instorten. Dat gaan we nog testen in een opdracht
bouwen met kapla. Ook hebben we geleerd over de
slapende vulkaan, de actieve vulkaan en de dode vulkaan.
We weten van alles over vulkanologen … nou, we zijn het
zelf al bijna …. Zoveel weten we er van.
We kunnen zelfs al vulkanen bouwen … wel in de
zandbak dan!

Waarom moeten wij in zones spelen op het plein!!

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 9 april 2021

Juni
Ma. 1 juni
Wo. 2, 3,4 juni
Ma. 7 juni
Wo. 9 juni

Agenda

Do.17 juni

April

Vr. 18 juni
Za.19 juni
Di. 22 juni
Do.24 juni
Ma.28 juni

Schoolreisje (gr. 3 t/m 7) o.v.b.
Schoolkamp gr. 8 o.v.b.
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf bij peuters
Peuterpleinfeest o.v.b.
Jubileumfeest juf Sabine
en juf Erna
Tuinfeest kleuters o.v.b.
Juffen-meesterdag gr. 5-6
Sluiting bestelling fotograaf
Klussenteam o.v.b.
Juffen-meesterdag gr. 7-8
Zomerrapport mee
Kennismaken volgende groep

Juli
Do. 1 juli
Vr. 2 juli
Wo. 7 juli
Do. 8 juli
Vr. 9 juli

Kennismaken volgende groep
Schoolvieringen o.v.b.
Musical groep 8
Slotfeest o.v.b.
Start zomervakantie om 12.00 u.

Augustus
Ma. 23 augustus

1e schooldag schooljaar ‘21-‘22

Do. 1 april
Vr. 2 april
Ma. 5 april
Di. 6 april
Di. 6 april
Wo. 7 april
Wo. 7 april
Do. 8 april
Vr. 9 april
Za. 10 april
Di.14 april
Di. 20 +21 april
Vr. 23 april
Ma. 26 april
t/m
7 mei
Mei
Za. 8 mei
Do. 13 mei
Vr. 14 mei
Di. 18 mei
Do. 20 mei
Vr. 21 mei
Ma. 24 mei

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

Klussenteam o.v.b.
Hemelvaart, alle kinderen vrij
Hemelvaart, alle kinderen vrij
Juffendag groep 1-2 o.v.b.
Sportdag o.v.b.
Groep 1 t/m 4 vrij
Studiedag alle kinderen vrij
2e Pinksterdag, alle kinderen vrij

Do. 10 juni

