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Ruimte voor foto

Ruimte voor foto

Ouderavond Kinderopvang 0-4 jarigen
Een tijd geleden heeft u de mogelijkheid gehad om deel
te nemen aan de ouderenquête, waarin het thema van
het extra item een behoefte peiling voor opvang 0-4
jarigen was. Hier hebben we goede respons op
ontvangen. Daarom willen we op
woensdag 16 juni een speciale ouderavond voor
belanghebbende ouders beleggen. Deze avond begint om
19.30 uur en zal plaatsvinden in het BSO lokaal op de
dislocatie. U kunt via de kerkzijde of van der Mostzijplein
arriveren. Op deze avond zal uitgelegd worden wat onze
opzet zal worden bij voldoende aanmeldingen, welke
tijdslijn hanteren we en er is uiteraard ruimte voor
vragen.
Wilt u zich even aanmelden vooraf zodat we zicht hebben
op de aantallen? Dit mag naar;
directie.sprankel@catent.nl
Als u wel belangstelling heeft, maar niet in de
gelegenheid bent om deze bijeenkomst bij te wonen,
kunt u dit ook kenbaar maken via bovenvermeld
mailadres.

Rapport
Op donderdag 24 juni krijgen alle kinderen uit de
groepen 1 t/m 8 hun rapport mee. Voor de groepen 3
t/m 8 is dat nu een cijferrapport, voor de kleuters is dit
een woordrapport. De kinderen die vanaf mei j.l. zijn
ingestroomd krijgen een alternatief rapport.
In eerdere jaren kregen kleuters een smiley rapport maar
dat hebben we afgeschaft. We gaan ons in het
komendeschooljaar de huidige rapportenstructuur voor
alle groepen herzien.

Beste ouders,
Wat geeft het een fijn en bevrijd gevoel om
versoepelingen door te mogen voeren! En precies op tijd
want in de afgelopen week waren er natuurlijk de
schoolreisjes. Een heel belangrijk en spannend moment,
voor groep 3 hun allereerste schoolreisje. Wat is het
goed verlopen en dan ook nog zulk prachtig weer. En
een dagje later gingen onze schoolverlaters op kamp.
Wie herinnert zich niet zijn eigen schoolkamp van de
basisschool? Dat maakt een onvergetelijke indruk. Ze
hebben het leuk en gezellig, precies zoals je hoopt dat
het zal zijn.
De versoepelingen geven lucht en dat in combinatie met
zoveel leuke activiteiten, geheel passend bij de laatste
fase van een schooljaar maakt het uitbundig.
Volgende week hebben we het feest van de 2
jubilerende juffen. We kijken daar al erg naar uit, een
dag vol verassingen voor zowel de juffen als de
kinderen. Komt u ook nog even om 14.30 uur de juffen
feliciteren?
En voor de allerkleinsten onder ons, het peuterpleinfeest
op hun vaste peuterdag.
Kortom, het is feest op Sprankel! en dat vieren we
uitbundig, maar wel met de nodige
voorzorgsmaatregelen.

Mariëtte Reimert
Directeur Sprankel!

Leuk nieuwtje
Juf Kim Brinkhof van de peuters is in blijde verwachting
van haar eerste kindje. Ze is medio november
uitgerekend.
Gefeliciteerd mama in spé!

Ouderenquête

Sport for kids activiteitenkalender

In de bijlage treft u het uitgewerkte plan van aanpak
naar aanleiding van de uitkomsten en de scores van de
ouderenquête. We zijn blij met het mooie gemiddelde
rapportcijfer van 3.47 op een schaal van 0-4.
We hebben uw relevante aanbevelingen omgezet in
toelichtingen of acties. Nogmaals dank voor uw
deelname en als er nog vragen of opmerkingen naar
aanleiding van de rapportage zijn, laat het ons weten.

In de bijlage treft u een flyer over sport – en spel
activiteiten in de gemeente Dalfsen.

Schoolfotograaf

Meester- en juffendag verplaatst
Het feest voor groep 5 en 6 is verplaatst van donderdag
17 juni naar woensdag 23 juni.

Groep 1-2 Duizendpoten

Het is bijna zover! Maandag 7 juni komt de
schoolfotograaf voor alle groepen. In de kalender op deze
nieuwsbrief ziet u de planning van bestellen en leveren
opgenomen.

Jubileumfeest
Donderdag 10 juni a.s. is het groot feest voor de
jubilerende juffen Erna en Sabine. We kunnen over de
dag inhoudelijk niks melden want dan weten zij het ook
al. Wat we wel kunnen verklappen, is dat ze rond 08.30
uur op een bijzondere manier arriveren en dat we een
geweldig leuk programma hebben! De kinderen hoeven
op deze dag geen lunch mee te nemen. Wel fruit en
drinken voor in de ochtend. De kinderen die in de klas
zitten bij de jubilerende juffen mogen uiteraard een klein
cadeautje meenemen voor hun juf maar dat is zeker niet
verplicht. De klas heeft ook iets gemaakt voor de juf.
Als de school uitgaat om 14.30 uur bieden we u
gelegenheid om de juffen te feliciteren. We stellen het
erg op prijs als u van deze gelegenheid gebruik maakt. De
juffen staan bij goed weer op het voorplein, anders
verleggen we de route naar binnen. We denken dat dit in
beide gevallen veilig kan met inachtneming van gepaste
afstand onderling. 25 jaar onderwijs, dat is felicitatie en
feestdag waardig, toch!

Activiteitenplan
Alhoewel we al wel ver gevorderd zijn met de formatie
van leerkrachten en het formeren van groepen, zijn er
toch nog wel wat open eindjes en hopen we dat we de
streefdatum van 15 juni kunnen behalen.
Daar gaan we vooralsnog van uit, als het anders moet
worden, informeren we daar over.

Duizendpoten in de Middeleeuwen…
Wie de Duizendpotenklas passeert, moet niet raar
opkijken als er ineens deftige jonkvrouwen en
prinsessen voorbij schrijden of dappere ridders die
galopperen op hun rossen. Wij zijn namelijk teruggegaan
in de tijd en spelen met veel plezier in het
grote kasteel dat in onze klas is
verrezen: met torens, chique tronen, een heuse eetzaal
en een toren waar wachters op de uitkijk
staan. Ook worden er riddertoernooien gehouden met
versierde paarden, waar de dappere ridders gaan
zwaardvechten en pijl- en boog schieten.
Wij maken dan kleine sommetjes met de punten die we
gescoord hebben. Er vinden ook heel wat bruiloften
plaats, want wanneer de draak eenmaal verslagen is, kan
de ridder eindelijk trouwen met zijn lieftallige prinses,
hoera!
Wij bekijken filmpjes en lezen interessante en
grappige prentenboeken over de tijd van de ridders en
leren zo steeds meer over het leven in een kasteel in de
tijd van de Middeleeuwen. Wij weten nu al waarom
kastelen vaak op een berg zijn gebouwd, waarom de

raampjes zo klein zijn, dat kaarsen als verlichting gebruikt
werden, waarom er een gracht om het kasteel
is gegraven en waar bijvoorbeeld de ophaalbrug voor
dient. Maar dat mensen in het kasteel uit zo’n
raampje gingen poepen en plassen in de gracht, vinden
wij toch wel een beetje raar, haha!
Wij leren nieuwe woorden als ‘kantelen’,
‘harnas’, ‘toernooi’ en ‘veroveren’, maar ook Engelse
woordjes met het zingen van het liedje ‘Five
brave knights’, dat overigens best een beetje
spannend klinkt.
Er verschijnen kastelen van Kapla en van grote
bouwblokken en er wordt volop geknutseld (pssst..ja ook
voor onze lieve papa’s, maar dat is natuurlijk nog
geheim).
Binnenkort hebben wij ons tuinfeest, het schoolreisje van
de kleuters, dan gaan wij er een gezellig Ridders en
Jonkvrouwen-feestje van maken. Daar kijken wij allen erg
naar uit!

Wist u datjes van de peuters!
Wist u dat …..
….. wij deze week begonnen zijn met het thema feest?
….. wij een heel mooi masker gaan maken?
….. wij volgende week een hele week feest hebben?
….. wij dan allemaal leuke spelletjes gaan doen?
….. wij dan ook verkleedkleren aan mogen?
….. wij denken dat de juffen voor iets lekkers zorgen?
….. wij in de klas al slingers hebben hangen?

….. wij ook hele mooie feestmuziek kunnen maken met
de muziekinstrumentjes?
….. wij ook al heel goed kunnen dansen?
….. wij afgelopen week
de kinderen hebben
uitgezwaaid die op
schoolreisje en op
kamp gingen?
….. wij onder de indruk
waren van de grote
bus?
….. wij heel veel buiten
gespeeld hebben met
het mooie weer!

Groep 3
De groepen 3 en 4 zijn met de bus naar Drouwenerzand
geweest. Wat een feest was dat! Het eerste schoolreisje
was voor onze vlinders een prachtige ervaring. De bus op
zich was al een attractie! De volgende dag hebben we
een verhaaltje geschreven over hoe leuk het allemaal
was. Om een indruk te krijgen, hebben we hier de
verhaaltjes van Evy, Saar en Yfke.

Groep 3-4
Een berichtje van groep 3-4
Wij werkten de afgelopen weken aan het IPC thema:
Altijd wat te doen. En ja… dat is bij ons zeker het geval.
Wij werken op verschillende manieren aan de doelen die
er bij horen. Wij spelen spelletjes, vergelijken spellen van
vroeger met de spellen van nu. Zo hebben wij ook een
speurtocht uitgezet, dat deden wij niet met pijlen van
stoepkrijt. Wij maakten een speurtocht door middel van
foto’s. Hiervoor maakten wij foto’s in verschillende
perspectieven en stippelden wij de route uit op de
plattegrond. Een ander groepje kon dan de route nalopen
en probeerden foto’s op dezelfde plekken te maken. Best
lastig om te doen, maar vooral heel leuk!

Wij spelen heerlijk buiten in de zon. Deze toppers zijn
druk bezig in de zandbak. Maken plannetjes wat ze
samen willen maken en overleggen heel goed. Dat
oefenen wij ook met de Kanjertraining.

Wij hebben groep 8 uitgezwaaid, veel plezier op kamp!

Wij zijn gestart met het rekencircuit. We doen hier
verschillende rekenspelletjes en oefenen op een leuke
manier met de rekendoelen. Jimme en Sanne zijn hier
druk bezig met het bouwen van een gebouw. Deze
bestaat alleen uit vierkante blokken. Zij tekenen het
bouwwerk ook na op papier met
hoogtegetallen.

Kene is aan het
schrijven in zijn
schrijfschrift. Wij zijn
begonnen in ons
laatste schrijfschrift
van dit schooljaar. We
mogen soms een fijn
plekje zoeken waar je
prettig kunt schrijven.
Soms is dat lekker aan
je eigen tafel maar dat
kan ook liggend op de
grond of staand. Als we
maar zo netjes mogelijk
schrijven.

Groep 5
In groep 5 hebben we
als startpunt voor het
thema: mode, een
heuse modeshow
gedaan. Heel spannend
natuurlijk om voor je
eigen klas over een
catwalk te lopen. Wat
heeft iedereen zijn best
gedaan voor deze
modeshow, echt super
leuk! Maar het grootste
compliment voor de
klas is nog wel dat
iedereen zich veilig
voelde om zich te laten
zien aan de rest. Er
werd veel geapplaudisseerd en plezier gemaakt. Zelfs
zoveel dat iedereen nog een keer over de catwalk wilde.
Zo'n show beoordelen is niet makkelijk, maar uiteindelijk
was er wel een gedeelde eerste plaats voor Lieke en
Linde! Allebei hadden ze zelf hun kleding ontworpen en
gemaakt. Lieke van plastic en papier en Linde is zelf met
de naaimachine in de weer gegaan. Toppers

Groep 7
Schoolreisje van
Aimée en
Michelle
We gingen naar
Avonturenpark
Hellendoorn.
Voor 13:00 uur
moesten we op
het park blijven en toen het 13:00 uur was of later
mochten we in het waterpark van alle glijbanen, er waren
11 glijbanen. Als je op schoolreisje gaat, moet je € 2,50
betalen en als je niet op schoolreisje gaat moest je € 3,50
betalen en daar is ook nog een winkel maar als je 1,00
euro hebt kan je niks betalen maar wel voor 1,50 euro of
meer maar niet minder.

We hadden super veel lol in alle attracties waar we in zijn
geweest en in het glijbanenpark. We hebben patat om
12:00 uur gekregen en aan het einde kregen wij nog een
ijsje.
Schoolreisje van Jurre K en Jesse
Om half 10 gingen we in de bus. Toen hebben we nog
lekker gekletst en wat gegeten. Daarna liepen we het
Avonturenpark in, toen moesten we even wachten. Toen
zetten we onze tassen neer op de afgesproken plekken,
daarna mochten we spelen! Eerst gingen we even naar
het speeltuintje, toen gingen we naar de treintjes, waar
we op een rails boven op de grond zaten. Toen gingen we
naar de wildwaterbaan waar we een paar bochten
hadden in het bootje. Daarna gingen we een beetje
omhoog en een stukje omlaag, dat was nog niet zo eng.
Maar later ging hij ver omhoog en ver en snel omlaag, dat
was wel eng maar toch leuk en best wel nat! Daarna
gingen we naar de botsauto's, waar we wel 4 á 5 keer in
zijn geweest! Daar gingen we lekker tegen elkaar aan
rijden en botsen, dat is ook het idee. Toen was het pauze
en gingen we patat eten, was lekker! We hadden er ook
nog mayonaise bij, lekker! Daarna gingen we nog naar de
andere kant van het park, waar nog een waterattractie
was. Daar zijn we ingegaan, was heel leuk en we werden
super nat, daarna gingen we naar de Jungle Expeditie.
Dat was een soort verhaal wat je zag en hoorde, daarna
gingen we nog naar de wel 10 á 20 meter hoge glijbanen!
Toen gingen we naar het schip toe, tot nu toe onze
engste attractie van het park waar we zijn in geweest. hij
ging helemaal heen en weer: naar voren naar achter en
zo door, we voelden het wel in onze buik. Toen zag ik
Jurre nog in de zweefmolen zitten, Want ik was net te
laat. En toen gingen we nog even in de winkel kijken,
maar er was niet echt wat te koop. Toen gingen we ijsje
eten en weer weg. Het was nog gezellig in de bus en dat
was het einde van onze schoolreis!

Vervolg groep 7
Schoolreisje van Bram S en Boet
Heenreis
We gingen de bus in.
Toen moesten we 16 minuten rijden.
In de bus was een mooie sfeer.
Het ene groepje was aan het zingen en het andere
groepje was aan het kletsen.
Attracties
Eenmaal aangekomen op bestemming gingen er 9
jongens samen in de wildwaterbaan.
De meesten werden helemaal nat.
Later om 11:00 uur gingen de ronde bootjes (Sungai
Kalimantan) open.
Daar gingen de meesten ook in.
De meesten gingen ook in de vernieuwde achtbaan (De
Balagos).
Glijbanenpark
Het glijbanenpark was open
om 13:00 uur.
En ging om 15:00 dicht.
Je moest daar pinnen.
We hebben aan mensen
gevraagd om te pinnen
voor ons dan kregen
zij ons geld wat we mee
hadden.
Terugreis
We gingen de bus in.
Het was 16 minuten rijden heen en ook weer terug.
Er was een leuke sfeer in de bus.
Het ene groepje riep en het andere groepje ging kletsen.
We gingen bij Avonturenpark Hellendoorn weg om 16:00
en we waren weer op school om 16:15.
Schoolreisje van Merel, Bente en Sara
Wij gingen op schoolreisje naar Avonturenpark
Hellendoorn.
De bus vertrok om half 10 en om 4 uur gingen we weer
naar huis.
Er zijn veel leuke attracties deze vonden wij het leukst: de
boomstammen, de zweefmolen, de achtbanen en de
wildwaterbaan. We zijn ook nog in het waterpark
geweest daar zijn leuke glijbanen. Om 12 uur gingen we

patat eten. We vonden het heel leuk en net voordat we
naar huis gingen hebben we nog een ijsje gehad.
Bente, Sara en Merel

Jurre C en Twan
We gingen met de
bus naar
Hellendoorn. En
we hadden bijna
een hele privé bus
voor ons.
Het was super leuk en er waren ook een paar vernieuwde
attracties maar is was ook eentje gesloten. We kregen
patat en een ijsje. En we konden ook naar het
zwemparadijs maar dat hoefde niet perse.
Jurre & Twan

Van de Bijengroep
Stoere ridders en mooie jonkvrouwen!
Wil je gered worden door een stoere ridder of wil je eens
gezelschap van een mooie jonkvrouw? In de Bijengroep
kun je ze vinden. Ze wonen in een groot kasteel in het
Uilennestje. Er worden heuse zwaardgevechten
gehouden en er wordt geoefend om met pijl en boog te
schieten op een schietschijf. Maar bovenal worden er
jonkvrouwen gered uit de toren wanneer ze worden
aangevallen door een draak! Om dit allemaal te kunnen,
hebben we natuurlijk eerst veel geleerd over hoe ridders
en jonkvrouwen er uitzien en wat ze allemaal doen. Dit
hebben we gedaan door filmpjes te kijken,
prentenboeken voor te lezen en zelf te bekijken en door
er samen over te praten.

Maar dat is niet alles! We tellen goudstukken, leren hoe
je iets sneller kunt tellen en kijken welke ridders de
meeste en minste goudstukken hebben. We hebben

kennis gemaakt met de letters ‘o‘ en ‘oo’ van ‘boog’ bijv.
en hebben woorden en voorwerpen bij deze letters
bedacht. Verder zijn we druk met tekenen, knutselen en
kastelen bouwen in de bouwhoek of van Kapla. En we zijn
hierover nog lang niet uitgespeeld want dat doen we tot
aan het Tuinfeest op 17 juni en over dat feest lezen jullie
de volgende keer!

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 18 juni 2021

Groetjes van de Bijengroep!

Agenda
Juni
Ma. 7 juni
Ma. t/m vr. 9 juni

Za.19 juni
Di. 22 juni

Schoolfotograaf
Schoolfotograaf bij peuters
(m.u.v. dinsdag)
Peuterpleinfeestjes
Jubileumfeest juf Sabine
en juf Erna
Activiteitenplan mee
Tuinfeest kleuters
Juffen-meesterdag gr. 5-6
Klussenteam
Juffen-meesterdag gr. 7-8

Wo. 23 juni
Wo. 23 juni
Do.24 juni
Ma.28 juni

Meester en juffendag 5-6
Sluiting bestelling fotograaf
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
Musical groep 8
Slotfeest
Start zomervakantie om 12.00 u.

Augustus
Ma. 23 augustus

1e schooldag schooljaar ‘21-‘22

7 t/m 11 juni
Do. 10 juni
Di.15 juni
Do.17 juni

