Vrijdag 28 augustus 2020

Ruimte voor foto

Coronaregels
WeOud
merken
dat er meer vragen komen over hoe te
papierregeling

handelen bij klachten. De berichtgeving roept soms ook
wat tegenstrijdigheden op. Wij hanteren de volgende
criteria;
Leerlingen en volwassenen (ouders en leerkrachten)
blijven thuis bij:
Wanneer je de volgende verschijnselen hebt:
• Neusverkoudheid (vanaf gr.3)
• Hoesten
• Moeilijk ademen/ benauwdheid
• Plotseling verlies van reuk of smaak
• Bij verhoging of koorts (boven 38 gr C.)
• Als een gezinslid koorts heeft boven de 38 gr.C
en/of benauwdheidsklachten, blijft iedereen
thuis
Blijf dan thuis en laat je zo snel mogelijk testen op Covid-19
virus. Dit kan door te bellen met 0800-1202 of online een
afspraak te maken op www.coronatest.nl

Oud papierregeling
Morgen!! Zaterdag 29 augustus worden de volgende
ouders verwacht om te helpen bij het inzamelen van het
oud papier:
T. Harold Kampman
Floor Offenberg
Raf Masman
Merle Rovers
Jurre Cents
Vanaf september gaat het anders georganiseerd worden.
Daarover meer op de volgende nieuwsbrief
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Beste ouders,
We zijn weer helemaal op stoom!
Goed opgestart, de kinderen zijn gewend aan de nieuwe
groep en de nieuwe meester en/of juf.
Vandaag waren er mooie schoolvieringen waarbij het
thema; Een goed recept voor een fijn schooljaar, centraal
stond.
Kinderen groot en klein deden enthousiast mee en wisten
heel goed te benoemen welke ingrediënten er toe doen
om er een goed schooljaar van te maken. Elkaar kunnen
vertrouwen, vriendschap, samenwerken, delen. We zijn
er van overtuigd dat ons dit gaat lukken, als Corona ons
niet verder in de greep gaat krijgen!
Want in het slechtste scenario komen er weer meer
kinderen thuis te zitten als de hiernaast genoemde
klachten prominent aanwezig zijn. Dat geldt dan ook
voor leerkrachten! Het zou er toe kunnen leiden dat
klassen hierdoor zonder leerkracht komen te zitten en we
het niet meer kunnen opvangen. Maar daar gaan we
vooralsnog niet van uit. We gaan al wel opnieuw
nadenken over thuisonderwijs om achterstand te
voorkomen en om voorbereid te zijn
Ik wil u voor nu complimenteren voor de manier waarop
u uw verantwoording neemt t.a.v. het overleggen met
school wat wel en niet kan, de regels bij de oversteek in
acht neemt en toch betrokken bent bij school. We hopen
dat u het waardeert dat we een systeem bedacht hebben
om u uit te nodigen voor een kijkje op afspraak zodat we
toch elkaar kunnen ontmoeten én ons
aan de regels houden.
Met sprankelende groet,
Mariëtte Reimert,
Directeur Sprankel!
directie.sprankel@catent.nl

Knutsel mee met letters in de Week
van Lezen & Schrijven
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met
lezen, schrijven en/of rekenen. Moeite hebben met lezen
en schrijven heeft grote gevolgen. Het maakt mensen
kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en
minder gezond dan geletterde mensen. Het is dus
belangrijk dat je al op jonge leeftijd begint met taal. En
wat is er dan leuker dan spelen met taal? De bibliotheek
organiseert daarom tijdens de Week van Lezen en
Schrijven een creatieve workshop speciaal voor kinderen.

Knutselen met letters
Knutselen met letters is een creatieve workshop waarbij je
met letters allerlei leuke dingen maakt. Denk aan een
gevouwen boekje, versier je naam of de eerste letter van je
naam met wasitape of maak een collage van letters en/of
plaatjes uit tijdschriften. De bibliotheek zorgt voor al het
materiaal en gave voorbeelden. Deelname is gratis. Vrije
inloop.

Wist u datjes van de peuters!
Wist u dat.....
….. alle peuters weer zin hadden om naar school te gaan?
….. er ook veel nieuwe peuters gestart zijn?
….. we een nieuw liedje aan het leren zijn over het weer?
….. er uitgebreid gekookt wordt in de huishoek?
….. een aantal peuters vond dat er geklust moest worden?
….. deze peuters de gereedschapskist hebben gepakt en er
flink wordt getimmerd?
….. juf Kim Neulen aan het genieten is van haar verdiende
vakantie?
….. wij daarom 2 nieuwe juffen hebben?
….. zij juf Esmée en juf Loes heten?
….. wij het heel fijn vinden dat juf Iny op vrijdag bij ons
komt spelen?
….. wij veel aan het lezen zijn?
….. wij ook weer veel tekeningen maken die allemaal mee
naar huis mogen?

•

Woensdag 2 september Lemelerveld 13.30 –
15.00 uur.
• .
Voor wie?
Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
-----------------------------------------------------------------------------Voor meer informatie:
Nicolet Korenblik
Bibliotheek Dalfsen
Ruigedoornstraat 108
7721 BR Dalfsen
0529 432413
n.korenblik@bibliotheekdalfsen.nl

Schoolschoonmaaklijsten
U ontvangt vandaag in een mail per klas/ groep een
overzichtslijst met de indeling voor de
schoolschoonmaakperiodes. Er is gelet op dat gezinnen met
2 of meer kinderen maximaal 2x per jaar ingedeeld zijn en
gezinnen met 1 kind op school zijn 1 x ingepland.
Wilt u de schoonmaakwe(e)k(en) waarin u verwacht goed
noteren en bij onderling ruilen dit ook te melden bij de
leerkracht van de groep. U maakt zelf met de
collegaschoonmaakouder(s) een afspraak met de
groepsleerkracht wanneer het uitkomt. Op de lijsten is
genoemd of er bijzonderheden in die week zijn waardoor
de kinderen bv. uit de school zijn of zaterdagen waarop het
klussenteam ook aanwezig is, zodat het moet lukken om
een geschikte gezamenlijke tijd te plannen. Wij zijn u op
voorhand zeer erkentelijk voor uw hulp en bijdrage.

De 1000-poten zijn weer van start
gegaan!
Toch even weer spannend zo na de vakantie alleen het
zebrapad oversteken.
Gelukkig verdwenen de gespannen gezichtjes als sneeuw
voor de zon toen we samen met alle 1000-poten-vriendjes
en juf Hanneke ons vertrouwde lokaaltje binnenstapten.
Daar was ook juf Moniek, zij komt dinsdags in onze groep.
Gezellig hoor!
Maar wij hebben nog meer nieuwe 1000-poten erbij
gekregen: Tycho Pierik, Jula Kroes, Tess Lugtenberg en Yfke
van Putten. Welkom allemaal!
En met alle 1000-poten hebben we natuurlijk gesproken
over de vakantie, hebben we kennismakingsspelletjes
gedaan, liedjes gezongen en lekker gedanst. We hebben
geluisterd naar verhaaltjes, telspelletjes gedaan en
natuurlijk de klassenregels weer goed geoefend.
Met de Kanjertraining hebben we geluisterd naar het
eerste verhaal van ‘Max en het dorp’ en hebben we
geoefend met ‘sterk staan’. Ook hebben we bedacht waar
wij 1000-poten blij van worden: van watermeloen eten in
de vakantie tot knuffelen met je knuffels of lekker luisteren
naar verhaaltjes. Echte geluksmomentjes!
Juf Marijn heeft met enkele groep 2-kinderen een
Schrijfdans-les gedaan, waarbij we schrijfbewegingen in
scheerschuim mochten maken, lekkerrrr! Zo zijn de eerste
weken alweer voorbijgevlogen! Op naar de volgende!

Classic Express
Het Prinses Christina Concours toert langs de Nederlandse
basisscholen met de Classic Express, de eerste rijdende
concertzaal ter wereld. In de Classic Express laten
prijswinnaars van het Prinses Christina Concours jonge
kinderen kennismaken met klassieke muziek.
De Classic Express is een enorme trailer die kan uitschuiven
tot een concertzaal met ruimte voor ongeveer 35
kinderen. Binnen staan zitjes voor de kinderen en er is een
klein podium voor de jonge muzikanten en presentator.
Hier staat ook een vleugel. De kinderen van de groepen 3
en 4 zijn hiervoor uitgenodigd. De trailer staat bij school op
maandag 31 en di. 1 september a.s.

De eerste week in en met onze
nieuwe groep 3-4
Best een beetje spannend, na de zomervakantie weer naar
school… een nieuw lokaal, nieuwe juffen en nieuwe
klasgenootjes. Gelukkig hebben wij een hele fijne start
gehad en zorgen wij ervoor dat iedereen zich veilig voelt in
de klas.
We herhalen deze week de regeltjes vaak zodat we fijn
kunnen werken, dat gaat al heel goed. Groep 3 heeft de
letters /r/ en /d/ al goed geoefend en kunnen al woorden
lezen en bedenken met deze letters, knap hé!?
En ondertussen gaan wij op stap met elkaar… hét nieuwe
thema van de komende periode. Hierbij leren wij veel over
onze omgeving, en welke dieren hier allemaal zijn. Wij
helpen de boswachter (uit het start-toneelstuk ) om veel
informatie over vogels te verzamelen. Daarnaast trainen
wij onze zintuigen, het zintuig proeven hebben wij al
getraind. … weten jullie welke vijf zintuigen er allemaal
zijn? Wij kunnen er over een tijdje alles over vertellen…

Een nieuw schooljaar in de
bijengroep.
Vorige week zijn we begonnen aan een nieuw schooljaar.
Vanaf de 2e dag mochten we eindelijk weer voor schooltijd
op ons eigen kleuterplein spelen i.p.v. wachten bij de juf.
Wat waren we blij om onze vriendjes en de juf weer te
zien! Lekker bijkletsen en samen spelen! En we hoefden
helemaal niet meer te wennen aan elkaar. Groep 2 is
natuurlijk naar groep 3 gegaan maar alle andere kinderen
zijn lekker in de bijengroep gebleven! De oudste kinderen
van groep 1 zijn groep 2 geworden en na de zomervakantie
zijn Sep Knobben en Féline van Tolij ook in ons groep
ingestroomd. En Morris Rozendal komt al wennen in onze
groep want hij wordt al bijna vier. We wensen alle
kinderen weer een heel fijn schooljaar toe!

Gouden weken in groep 3
We hebben een goede start gehad in groep 3! Omdat de
kinderen in deze groep vorig schooljaar niet bij elkaar in de
klas zaten, is er veel aandacht voor groepsvorming. We
doen veel spelletjes en samenwerkopdrachten in steeds
wisselende samenstellingen zodat we elkaar steeds beter
leren kennen! Hierbij werken we ook veel samen met de
groep 3 kinderen uit de combinatiegroep.
De rekenlessen doen we bijvoorbeeld altijd samen. Dan
komt juf Isa helpen zodat er dan twee leerkrachten zijn.
We werken aan de rekendoelen door allerlei spelletjes te
doen.
En we leren lezen!
De eerste letters en woorden zijn aangeleerd. We kunnen
de eerste bladzijden in ons leesboek al lezen en weten ook
al hoe we de r en de d moeten schrijven. Super tof!
Groetjes van alle kanjers van de vlindergroep

Groep 5 echte leerdetectives
Wat is het doel van een school? Een goede vraag als je net
weer van vakantie op school zit. ‘Leren’ zeggen de meeste
kinderen. Maar hoe leer je dan? Daar gaan we achter
proberen te komen in het komende thema van IPC voor
groep 5 en 6. Om te beginnen zijn we maar eens als ware
“leerdetectives” bij de andere klassen op onderzoek uit
gegaan. Gewapend met een scherp oog, een luisterend
oor en voorbereide vragen zijn de kinderen van groep 5
afgelopen maandag bij verschillende klassen op bezoek
geweest. Ze hebbende kinderen gevraagd hoe ze in hun
klas ‘leren’. Ze hebben ook gekeken welke
leermogelijkheden er allemaal in de klassen te vinden zijn.
De komende weken gaan we aan de slag met hoe we
kunnen leren.

Groep 7 is ook weer gestart…

In de eerste week was het vooral even wennen. Wennen
aan een “nieuwe” juf (juf Miranda had deze groep ook in
groep 5) en een nieuwe meester. Na een lange en vooral
bijzondere periode met online lessen, lessen met halve
groepen en daarna een aantal weken met hele groepen
zijn we nu na de vakantie weer volledig en redelijk normaal
gestart. Nog steeds moeten we ons houden aan de RIVM
regels betreffende COVID 19, maar de lessen gaan weer
zoals het hoort te zijn. En of het nu rekenen, taal , spelling
of IPC is, de kinderen zijn erg enthousiast gestart. De
kinderen stralen plezier uit en het is te merken dat ze het
fijn vinden om weer samen te zijn.
Al met al, een erg goede start in groep 7. We zijn erg
tevreden.

Agenda tot herfstvakantie

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 11 september 2020

Ma. 31 augustus
Di. 1 september

classic express
classic express

Wo. 9 september
di. 15 september
do. 17 september
vr. 18 september
za. 19 september
wo.23 september
vr. 25 september
wo.30 september
Vr. 2 oktober
wo. 7 oktober
vr. 9 oktober
ma.12 oktober

juffendag groepen 3 en 4
mr vergadering
feestdag juf Mariëtte 40 jaar jub.
schoonmaak kleutermateriaal
klussenteam
kinderpostzegelverkoop
leerlingenraadsverkiezing
start Kinderboekenweek
voorstellingen voor KBW
fietscontrole
conciërge Wim met pensioen
start Herfstvakantie

