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Ruimte voor foto

Versoepelingen Coronaregels
Zoals u ongetwijfeld in de media hebt kunnen volgen,
gaat het heel erg de goede kant op met de coronacijfers.
Na de eerste versoepelingen hier op school rondom het
opheffen van de bubbels en gelijke schooltijden, gaan we
vanaf a.s. maandag 21 juni de mondkapjesplicht
opheffen. We willen u vragen om wel op 1,5 meter
afstand te blijven bij het halen en brengen of bij de
overige momenten in en om school. Tevens gaan we de
handgel alleen nog gebruiken bij aankomst. Op alle
overige momenten gaan de kinderen gewoon net als
voorheen handen wassen.
Volgende week gaat het team praten over verdere
versoepelingen die mogelijk zijn, en hoe we na de
zomervakantie weer kunnen opbouwen in oudercontact
en het halen en brengen.

Parkeerproblemen
's Ochtends en 's middags is het druk in de Prinses
Christinastraat omdat ouders hun kinderen brengen/
halen naar en van school. Als er geen plek meer is op de
parkeervakken naast de weg, worden auto's geparkeerd
op het gras. War de buurt last van heeft, is dat er auto’s
op de oprit van woningen geparkeerd wordt waardoor de
bewoners vastgezet worden. Dit kan niet de bedoeling
zijn! Wij willen u verzoeken om hier uw aandacht en
gedrag op aan te passen !

Klassenfoto bestellen
In de bijlage treft een bestelformulier (per kind bestellen)
voor de klassenfoto. Denkt u aan de sluitingsdatum van
woensdag 23 juni ???

Ruimte voor foto

Beste ouders,
Het is stralend weer! Eigenlijk te warm om serieus aan
het werk te kunnen zijn.
Toch zal het moeten, want zoals altijd zijn de laatste
loodjes het zwaarst.
Toch hebben we al wel mooie resultaten geboekt, voor
het komende schooljaar. Doordat we zoveel geld van de
overheid extra krijgen (maar liefst € 165.000,- en nog
andere kleinere subsidies), heeft dit er voor gezorgd dat
we heel ruim kunnen inzetten op personeel en kinderen
echt optimaal kunnen bedienen in kleinere groepen
daar waar moet en samen waar het kan. Door middel
van co-teaching, kan er meer maatwerk geleverd
worden, dus in plaats van alleen maar afronden, hebben
we zeker ook al weer iets moois om naar uit te kijken.
De kinderen zijn allemaal op de hoogte en in week 26
gaan we doorschuiven om te kijken hoe het in de
nieuwe groep is met de nieuwe leerkracht. Ook de
jongste kinderen die vóór de herfstvakantie al 4 jaar
worden, worden daar ook voor uitgenodgd.
En ondertussen genieten we ook volop van de afronding
van het jaar, waarin meer ruimte is voor andere
activiteiten en waarbij de versoepelingen met gejuich
worden ontvangen! Betere tijden breken aan!
Mariëtte Reimert
Directeur Sprankel!

Van juf Sandra
Zoals u heeft kunnen lezen in het formatieplan, ben ik het
komend schooljaar de eerste periode niet aanwezig op
school. Dat heeft te maken met een oude jeugddroom
van mij om een tijdje in het buitenland te wonen en te
werken. Vroeger is het er om allerlei redenen nooit van
gekomen. Nu mijn kinderen ouder en zelfstandiger zijn,
grijp ik mijn kans alsnog. Ik ben heel blij dat ik de
mogelijkheid heb gekregen om hiervoor onbetaald verlof
op te nemen. Ik ga voor een aantal maanden naar
Zweden (Jönköping) om daar vrijwilligerswerk te doen en
om scholen te bezoeken. Ik ben vooral geïnteresseerd in
hoe buitenonderwijs daar vormgegeven wordt, maar
hoop ook op andere gebieden geïnspireerd te raken. Na
terugkomst breng ik u graag op de hoogte van mijn
ervaringen.

Ouderavond KOV
We hebben een ouderavond gehouden voor
belangstellende ouders om te informeren over onze
ambitie tot het oprichten van een kinderopvang voor 0-4
jarigen. Alhoewel er een geringe opkomst was, weten we
nu toch al dat we dit kunnen doorzetten, omdat de
eerste aanmeldingen binnen zijn (op alle dagen van de
week). Als u ook belangstelling heeft, neem dan contact
op met Mariëtte Reimert (directie.sprankel@catent.nl)
of Liza Eikelboom (l.eikelboom@kinderopvangcatent.nl)
Het streven is om op 1 oktober 2021 open te gaan.
Volgende week verschijnt er info op de website van
Sprankel!

Bedankt!
Druk, druk op de BSO
De BSO floreert en met name op de dinsdag bereiken we
heel regelmatig de max. We willen ouders die een kind
hebben bij de peuters attenderen op het feit dat het niet
vanzelfsprekend is wanneer uw (jongere) kind 4 jaar
wordt, zij door (kunnen) stromen naar de buitenschoolse
opvang. Het contract voor de kinderopvang loopt dan wel
af maar voor naschoolse opvang dienen ouders zich
opnieuw (en tijdig) aan te melden m.b.v. het
aanmeldformulier VSO & BSO. Wij weten immers niet
wat uw opvangwensen zijn.

Nieuwe lokalen
Het lijkt erop dat het nog helemaal goed gaat komen met
de plaatsing van de nieuwe lokalen. Er zal volgens een
strak schema gewerkt worden in de zomervakantie en
dan is het precies op tijd klaar voor het nieuwe
schooljaar. Op de dislocatie wordt nog voor de
zomervakantie dubbel glas aangebracht.

10 juni, juf Erna en juf Sabine, 25 jaar juf! Wat was het
een geweldige dag. Dank jullie wel! Al een week van te
voren begon alles te sprankelen. De uitnodiging voor ons
feest en vervolgens de geweldige intocht in de oldtimer,
de kinderen en collega’s die ons feestelijk toezongen met
een fantastisch lied, de versierde school, de vele
felicitaties, cadeautjes en kaartjes. De heerlijke lunch,
smikkelen van patat en een ijsje. En het fantastische
programma …
feest in de
tent met een
echt circus.
Geweldig!
Kortom, een
zonnige dag
om nooit
meer te
vergeten!
Dank jullie
wel!
Groetjes van
juf Erna en juf
Sabine

Groep 6
We hadden vorige week groot feest op onze school, want
twee juffen waren 25 jaar werkzaam in het onderwijs.
Vooraf heeft meester één van de onderdelen uit het
circus gekozen. Voor ons is dat balanceren geworden. We
hadden tal van leuke onderdelen die we eerst ’s ochtends
eens mochten proberen. De onderdelen waren:
eenwieler fietsen, balanceren op een koord, rola rola,
balanceren op een grote bal en balanceerstokken. Na de
oefening mochten we zelf een onderdeel kiezen, dat
onderdeel hebben we toen verder verfijnd. ’s Middags
mochten we dat presenteren in een grote circustent en
waren de kinderen uit de andere groepen het publiek.
Natuurlijk zaten de speciale gasten Erna en Sabine ook in
het publiek. Het was een hele leuke dag. Wij hebben
genoten van onze rol als artiest. Kortom; wat een circus!
Groetjes de artiesten van groep 6

Groep 4
Feest!
Vorige week donderdag hebben
we genoten van het feest van
juf Sabine en juf Erna. We
hebben een circusact bekeken en vervolgens onze eigen
circusact gemaakt. Vol spanning hebben we gekeken naar
de circusact. We vonden het knap wat de circusartiest in
dit circus kon laten zien! Deze dag hebben we ook
genoten van een lunch met patatjes en een lekker ijsje!
IPC
Tijdens IPC hebben we op
dit moment een circuit
met verschillende
onderdelen. We maken
ons eigen spel, spelen
oud Hollandse spelletjes,
en bouwen één van de
zeven wereldwonderen
na. Gisteren is de Chinese muur met zand nagebouwd
Tafels
De tafels blijven belangrijk om in groep 4 te oefenen en
te onderhouden. Samen met heel groep 4 hebben we de
tafels geoefend door het spel ‘Levend Stratego’ te spelen.
In twee
teams
streden we
tegen
elkaar. We
kregen per
team
kaartjes.
Op de kaartjes stond een tafelsom,
de hoogste uitkomst won en mocht het kaartje van de
ander hebben. Had je geen kaartje meer? Dan ging je
snel een nieuwe halen!

Vertelbeurt
Helaas is er een einde gekomen aan alle 24 vertelbeurten
die gepresenteerd zijn. Elk kind heeft iets moois
neergezet en we vinden het jammer dat we nu alle
presentaties gehad hebben. Wat heeft iedereen het goed
gedaan en wat zijn we trots op elkaar! Gelukkig hebben
we in groep 5 weer nieuwe presentaties om naar uit te
kijken!

Wit u datjes..
Wist u datjes van de peuters!
Wist u dat…..
…..wij een hele leuke feestweek hebben gehad?
…..wij heel veel spelletjes hebben gespeeld?
…..wij ook nog wat lekkers kregen van de juffen?
…..iedereen heel leuk verkleed was?
…..er ook veel gedanst werd?
…..wij op donderdag ook nog het feest van de jubilerende
juffen
hebben
gevierd?
…..wij in
een grote
circustent
mochten
zitten?
…..wij
hiervan
onder de
indruk
waren?
…..wij de
komende
week het
nog gaan
hebben
over de
zomer?
…..wij
tussendoor ook nog verjaardagsfeestjes gaan vieren?

Groep 8
In april hebben wij de IEP gemaakt. Dit is de eindtoets
van groep 8. We hadden twee ochtenden een toets met
allerlei vragen. Ze begonnen makkelijk en werden steeds
iets moeilijker. Zo konden we laten zien wat we na 8 jaar
basisschool allemaal konden op het gebied van rekenen
en taal. Daar hebben we pas geleden de uitslag van
gekregen. Juf was helemaal trots want iedereen heeft het
supergoed gedaan. Een uitslag die bij onze verwijzing
past en soms zelfs wat hoger. Wat een kanjers!
Daarna gingen we op kamp, de hele school stond ons uit
te zwaaien. Op de fiets gingen we naar Rijssen. Niet in
een keer, nee, we hadden onderweg allerlei tussenstops.
Zo hebben we in Nijverdal ons eigen vlot gebouwd. Het
bouwen ging super, we werkten goed samen en hadden
de smaak te pakken. Toen de vlotten te water gingen,
bleek dat het toch niet allemaal even goed was gegaan.
Een aantal vlotten verloren hun tonnen of zonken naar
de bodem. Gelukkig was het warm en kon je daar ook
prima zwemmen. Uiteindelijk kwamen we in Rijssen aan
en konden we onze bedden gaan uitkiezen. Wat hebben
we de andere dagen nog gedaan? Een watergevecht,
voetballen, klootschieten, midgetgolfen, volleyballen en
vooral veel spelletjes doen. Vrijdags kwamen we weer op
school en mochten we lekker naar huis om even bij te
slapen.

Groep 1-2 Rupsen
Nieuws uit onze Rupsengroep
Voor de láátste keer dit schooljaar nieuws van de
Rupsen! We hebben natuurlijk een héérlijke week achter
de rug, waarbij we enorme genoten hebben van het feest
van juf Erna & Sabine. (Of “Sabien” voor insiders, want na
ons feestliedje zeggen alle kleuters “juf Sabien”.) Alles op
deze dag viel in de smaak: ‘letterlijk’ smaakten de
koekjes, frietjes & frikandel en het boerenijs heerlijk!
Maar ‘figuurlijk’ vonden de Rupsen het echte Circus ook
fantastisch. Wij mochten een Chinese act opvoeren. Nou,
met die Chinese doekjes en lintenstokjes konden wij héél
mooi en sierlijk zwaaien. De prachtigste creaties werden
er in de klas bij het oefenen mee bedacht. In de piste
waren echter een heleboel Rupsen toch wel onder de
indruk van de tent, het publiek, de muziek en de
directeur. Maar … iedereen vond het erg leuk om te doen
en wij willen zo weer opnieuw voor circusartiest spelen!
Vandaag stond het Tuinfeest op het programma, met een
heel ander thema: “Ridders & jonkvrouwen”. Geen

probleem voor kleuters: de Chinese hoed gooien we af
en de helm met zwaard & schild pakken we weer op! Het
werd een tropische dag, maar wél met leuke spelletjes,
een speurtocht, weer wat lekkers te smikkelen en … een
ridder die zijn lieve jonkvrouw kwijt was! Daar heeft hij
onze hulp zeker bij nodig, o jee … áls dat maar weer goed
komt! En inmiddels weten we dat alles in kannen en
kruiken is gekomen.
En dan gaan we naar het einde van het schooljaar
werken, daar past natuurlijk het thema “Zomer &
vakantie” goed bij. Onze klas wordt dan een camping,
want zó kunnen we lekker een beetje wennen aan het
luieren, chillen en niets doen wat bij de zomervakantie
hoort!
De Rupsen en hun juffen willen vast alle ouders héél erg
bedanken voor de fijne samenwerking dit schooljaar!
Sommigen van jullie zien we volgend jaar gezellig terug in
deze groep, anderen gaan weer verder. Heb het goed
samen en geniet heerlijk van alle welverdiende vrije
dagen straks! Liefs en een hele dikke knuffel van alle
Rupsen en Rupsenjuffen.

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 2 juli 2021

Agenda
Juni
Di. 22 juni

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

