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Beste ouders,  
 
We zijn lekker op dreef en de kop is er alweer af van 
2023. Dat blijkt ook wel uit alle enthousiaste verhalen 
van de groepen in deze nieuwsbrief. 
Er lijkt een waar speelparadijs te zijn ontstaan op ons 
ontmantelde plein. Hoe simpel kan het soms zijn? Men 
neme een grote bak zand, ter grootte van een strand 
en hier en daar een beetje water erbij en we hebben er 
geen kind meer aan. Het speeltoestel aan de voorzijde 
staat er verloren bij. Over een aantal weken gaat deze 
er ook uit. We hebben een mooi gebaar gemaakt naar 
zwembad Heidepark en deze geschonken tegen het 
ophalen. Zo blijft het toch lokaal en krijgt een mooie 
nieuwe bestemming. 
Naast alle sprankelende verhalen over het plein, wordt 
er na een uitbundige pauze, waarin de kinderen hun 
energie goed hebben kunnen ontladen, binnen hard en 
geconcentreerd gewerkt want we zitten in de 
toetsperiode. In alle groepen worden er toetsen 
gemaakt voor de tussenmeting. Bij kleuters en peuters 
zijn dat uiteraard alleen observaties. Dus een mooie 
mix tussen spelen en leren en allebei hopelijk met 
plezier. 
 Mariëtte Reimert 
Directeur Sprankel!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Kijkochtend 
Januari is al bijna weer voorbij. Daarmee gaat de 
kijkochtend verschuiven vanaf 7 februari naar de dinsdag. 
Maar nu eerst nog twee keer op maandag in januari. 

 
Kinderfeestjes 
Als kinderen jarig zijn is er natuurlijk niks leukers dan een 
feestje geven. Omdat het niet voor iedereen mogelijk is 
om de hele klas uit te nodigen, hebben kinderen die niet 
zo vaak uitgenodigd worden, regelmatig een 
teleurstelling te verwerken. Om dat te voorkomen willen 
we u vragen om de uitnodigingen voor feestjes buiten 
school om te bezorgen of te versturen. Wat natuurlijk 
ook leuk is, is zoveel mogelijk kinderen wél uitnodigen. 
Met een aantal kinderen samen een feestje geven (en 
dus meerdere ouders bij elkaar hebben om het te 
organiseren) maakt dat dit misschien voor u ook wel 
haalbaar is. Hartelijk dank voor uw aandacht hiervoor. 

 
Fietsen stallen 
Vorige week hebben we bericht uitgedaan over de 
wijziging in de plaatsing van de fietsen. Vanaf a.s. 
maandag beginnen de werkzaamheden op het plein en 
dit betekent dat we een ruime doorgang moeten hebben 
voor het materieel. Daardoor staan de fietsen van de 
groepen 5 t/m 8 nu ook niet langer op de goede plaats. 
We willen aan deze kinderen vragen om de fiets vanaf 
maandag 23 januari in de rij aan te sluiten tegen de heg, 
naast groep 3-4 achter  de wachtplaats van de ouders. 
Hierbij moet er opgelet worden dat deze niet voor een 
schuttingdeur geplaatst worden van één van de 
aanwonenden. Wilt u dit met uw kind(eren) bespreken? 
Achter de schermen wordt er gewerkt aan een nieuwe 
semi-permanente stalling, waar inmiddels vergunning 
voor is vanuit de gemeente. Zodra we hier meer over 
duidelijk hebben, komen we er bij u op terug. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkeren op de oprit!!!! 
Al eerder is hier aandacht voor gevraagd; 
We krijgen klachten dat ouders van onze 
school ongevraagd op de oprit van  
buurtbewoners parkeren. Met als gevolg  
dat de bewoner niet weg kan!!! We hebben  
veel begrip maar vinden dit wel beschamend! 
Neem zelf uw maatregelen; kom zoveel mogelijk op de 
fiets of parkeer op de daarvoor bestemde plekken. 

Vrijdag 20 januari 2023 
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Schoolplein 
Wat is er hard gewerkt afgelopen zaterdag. Heel veel 
dank zijn we verschuldigd aan de meehelpende ouders 
en in het bijzonder aan de kluscoördinatoren. Zij hebben 
het werk strak verdeeld en Pascal Ogink had op deze dag 
de algehele regie. Daardoor was het werk goed 
voorbereid en kon er vlot en efficiënt gewerkt worden. 
Hij heeft ook gezorgd voor hekwerk zodat er veilige 
looppaden zijn ontstaan in het verkeer tussen het 
hoofdgebouw en de dislocatie, waar de kinderopvang is 
gehuisvest. 
We zullen telkens moeten schakelen en bijstellen in de 
komende tijd zodat de ontwerpers het plan tot uitvoer 
kunnen brengen.  
De kinderen hebben deze week zo ontzettend veel 
plezier beleefd aan de enorme ontstane modder-
zandbak!! Heel handig dat iedereen op laarzen komt en 
ook sloffen mee heeft genomen voor binnen. We 
begrijpen heel goed dat het voor u als ouders ook een 
keerzijde heeft dat uw kind(eren) – zeker als er veel 
regen is gevallen- niet al te schoon thuiskomen. Dus houd 
de mooie kleren voor het weekend en laat ze zoveel 
mogelijk genieten. We merken het aan de binnenzijde 
van de school ook en zijn nog aan het trainen met de 
laarzen uitdoen op de mat en dan op sokken naar je 
kapstok. Ook dit heeft gewenningstijd nodig maar het 
enthousiasme in het nieuwe speelgedrag van de kinderen 
maakt veel goed.  
We houden u op de hoogte van de vorderingen en 
anders neemt u zelf af en toe een kijkje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Zelfs juffen worden hier blij van! 

 
 

Nieuwe mensen 

Aan het eind van 2022 hadden we nog 3 vacatures open 
staan. Deze zijn allen goed ingevuld. 
We hebben een nieuwe pedagogisch medewerker erbij; 
Joyce van der Weide (uit Vroomshoop). Zij is nu al deels 
in dienst en per 1 maart volledig. 
Daarnaast komt Kyra Hageman- Groothedde (uit Raalte) 
ook per 1 maart a.s. in dienst als coördinator/assistent 
leidinggevende en zij gaat de kinderopvang helemaal 
aansturen. Door de groei is dit een wenselijke functie. 
Kyra komt voor 32 uur in dienst en zij heeft al veel 
ervaring opgedaan in deze functie. Tot slot komt ook per 
1 maart a.s. Martine Boerdam (uit Lemelerveld) in dienst 
voor 20 uur als administratief medewerker voor met 
name de school. We zijn verguld met het feit dat we 
telkens zo goed slagen in het vervullen van de vacatures. 
We hopen dat alle nieuwe collega’s met veel plezier onze 
club komen versterken. 
 

Jaarvergadering OR 
Dinsdag 24 januari om 20 uur is de jaarvergadering van 
de oudervereniging, waar u als ouder(s) van harte voor 
wordt uitgenodigd op school in de Octopus. 

 
Groep 8  
Laatste half jaartje Sprankel!  
Met groep 8 gaan we ons richten op de laatste loodjes. 
Na de CITO's gaan we samen kijken wat we nog kunnen 
bijschaven aan onze kennis en vaardigheden voordat we 
de volgende stap maken. Waar kunnen we nog beter in 
worden? Werkwoordspelling? Korting berekenen? 
Onderzoeksvragen bedenken? We hebben nog even om 
onze rugzak nog wat voller te maken. Maar ook gaan we 
straks kijken welke musical we willen opvoeren en dan 
moeten we goed gaan oefenen. Gelukkig hebben we al 
even ervaren hoe dat is en hebben we een super goede 
kerstmusical opgevoerd. Langzaamaan kunnen we ook al 
een beetje gaan dromen over het kamp; wat gaan we 
allemaal doen?  Binnenkort zijn er ook de 
verwijzingsgesprekken, dan gaan we de schoolkeuze voor 
het VO bespreken. Toch ook wel spannend. Dit is ook de 
tijd om nog eens een bezoekje te brengen aan de 
verschillende VO-scholen (ook goed voor kinderen van 
groep 7!). Zo heeft het Vechtdal College een open dag op 
26 januari en het Carmel College op 9 februari en op 9 
maart. Wij zijn klaar voor de laatste loodjes! 



 

                                                              

Girl’s day 
In 2023 wordt er wederom een Girl’s Day georganiseerd. 
Een dag speciaal voor meisjes van 10-15 jaar ter 
kennismaking met techniek en technologie.  
Girl’s Day vindt plaats op donderdag 30 maart 2023.  
 
Waarom Girls’ Day? 
Techniek en technologie is belangrijker dan ooit voor de 
samenleving.  
Een baan in deze sector biedt een goed salaris, 
baanzekerheid en daarnaast staat de arbeidsmarkt te 
springen om nieuw talent.  
Bovendien is het belangrijk voor de samenleving dat 
nieuwe techniek en technologie wordt bedacht, 
ontworpen en gemaakt door een diverse groep makers. 
 
Helaas is dat nu niet het geval: het aandeel vrouwen in 
bèta, technisch en IT is slechts 16%.  
Ook missen werkgevers een enorme pool aan talent.  
Uit onderzoek weten we dat meisjes al op vroege leeftijd 
een studie of beroep in bèta, techniek en IT uitsluiten.  
Dat komt door genderstereotype invloeden, een beperkt 
beeld van technische opleidingen en beroepen, weinig 
zelfvertrouwen in exacte vakken en het ontbreken van 
rolmodellen. 
 
Om al deze redenen wordt Girls’ Day georganiseerd!  
Tijdens deze dag kunnen meisjes op een laagdrempelige 
en vooral leuke manier kennismaken met bèta, techniek 
en IT. 
 
Wat houdt Girls’ Day in? 
Het belangrijkste onderdeel van Girls’ Day zijn de 
bedrijven met een technische of IT-gerelateerde afdeling 
die hun deuren openen voor meisjes door heel 
Nederland.  
Zo maken meisjes kennis met alle mogelijkheden die 

bèta, techniek en IT bieden.  
Tijdens Girls’ Day 2022 deden meer dan 6500 meisjes en 
200 bedrijven mee. 
 
Tijdens het bedrijfsbezoek volgen de meisjes een 
programma van twee tot vier uur.  
De tijden kunnen met het betreffende bedrijf worden 
afgestemd.  
Zo krijgen ze een korte introductie van het bedrijf, een 
rondleiding of demonstratie, maken kennis met  

 
(vrouwelijke) professionals en gaan hands-on aan de slag 
met een leuke doe-activiteit. 
 
Aanmelden? 
Zo’n Girl’s Day gun je de meisjes van jullie school toch 
ook?! 
Wil je meedoen aan Girls’ Day?  
Meld je dan aan via het inschrijfformulier op 
www.vhto.nl/aanbod/girls-day.  
We kunnen VHTO dan eventueel ondersteunen in het 
matchen van scholen en bedrijven. 

 
 
Groep 4A van juf Hilde E 
Gelukkig nieuwjaar! Proostend zijn we samen het nieuwe 
jaar in gegaan! Samen gaan we voor veel leerzame 
momenten in 2023!  
Rijmen met Robots 
Juf Annet van de bieb is vorige week bij ons op bezoek 
geweest. We gingen rijmen met robots. Hierbij leerden 
we over verschillende rijmschema’s en maakten we in 
tweetallen gedichten die we aan elkaar gingen voorlezen. 
Vervolgens kwamen de robots erbij en lieten we de mini 
robotjes langs zelf geprogrammeerde routes lopen. Heel 
bijzonder om te zien dat je door een bepaalde codetaal 
te gebruiken, de robot kunt aansturen zoals jij graag wil.  
 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.vhto.nl/aanbod/girls-day


 

                                                              

 
Spreekbeurt 
Afgelopen week zijn we begonnen met het oefenen in 
Google presentaties. Dit jaar gaan we namelijk voor het 
eerst onze spreekbeurt 
houden! We hebben er 
heel veel zin in!  
 
Omtrek en oppervlakte 
We hebben geleerd wat 
de begrippen omtrek en 
oppervlakte zijn. De 
omtrek van een aantal 
voorwerpen gingen we 
meten met stokjes. 
Hoeveel stokjes was de 
omtrek van de tafel? De oppervlakte gingen we 
berekenen met vouwblaadjes. Hoeveel vouwblaadjes was 
de oppervlakte van de tafel? Heel leuk en leerzaam om te 
doen.  
 

Groep 6 

Het nieuwe jaar is al weer een paar weken onderweg. In 
die weken hebben we weer van alles te melden.  Zo zijn 
we met IPC met een nieuw thema begonnen. Het thema 
heet; Zij maakten het verschil. Bij het startpunt was er 
iets heel grappigs; een aantal meesters en  juffen hadden 
zich verkleed tot een beroemd iemand (bijvoorbeeld 
Vincent van Gogh), ze vertelden iets over hun leven en 
wij mochten dan uitzoeken en raden wie het was. Dit 
waren heel leuke filmpjes, we zagen Queen Elizabeth, 
Johan Cruijff, Willem van 
Oranje, Albert Einstein en 
moeder Theresa.  In de 
kennisoogst hebben we 
zelf eens nagedacht over 
mensen die het verschil 
hebben gemaakt. Mensen 
die iets hebben gedaan 
waardoor ons leven is 
veranderd. We konden er 
heel veel bedenken. 
Bijvoorbeeld; Napoleon, 
Nelson Mandela, de gebroeders Wright en Nikolas Tesla.  
 
 
 

 
Over een aantal van deze mensen gaan we het vast nog 
wel hebben in de lessen. Nu werken we over 
geschiedenis en hebben we gekeken naar de Gouden 
Eeuw, hoe kon het dat Nederland zo rijk was? Waarom 
spreken ze in Suriname ook Nederlands? Dit is allemaal 
heel interessant. Ook weten we al veel over Napoleon, en 
kunnen we hem vergelijken met een leider van deze tijd.  
 
Het buitenspelen is de laatste dagen ook heel erg 
veranderd, maar dat hebben jullie aan onze kleren 
misschien al wel gemerkt. Eerder waren we vooral aan 
het voetballen, maar dat kan nu niet meer. Wat wel kan 
is lekker spelen in het zand en modder. We proberen 
onszelf vast de zuigen in de modder (lukt het om er echt 
niet meer uit te komen?). We doen pak spelletjes waarbij 
het niet erg is wanneer je op de grond valt, want je valt 
veel zachter op het zand.  Soms zorgen deze spelletjes - 
helemaal als het geregend heeft- voor modderspetters 
op broeken, jassen en gezichten. Tja, je wordt er wel vies 
van, maar het is superleuk om eens zo te mogen spelen. 
Voor nu vinden we het niet erg dat we niet overal kunnen 
spelen, we zijn heel benieuwd hoe het straks zal zijn als 
het nieuwe plein klaar is!! 

Groep 4 B van juf Sandra en Lise 
Groep 4b is na de kerstvakantie weer lekker van start 
gegaan. We hebben alweer zoveel gedaan, het is net of 
de vakantie alweer heel lang geleden is! We zijn in een 
nieuw rekenblok gestart en ook met spelling en taal 
begonnen we in een nieuw thema. We werken nu ook 
voor het eerst met Nieuwsbegrip. We lezen een verhaal 
en proberen in kleine groepjes in de tekst de antwoorden 
op sleutelvragen te vinden. Daarvoor moeten we heel 
goed in de tekst terugkijken. Dat is best leuk, want het is 
soms net een puzzel. En de puzzel is altijd op te lossen 
want alle antwoorden staan echt in de tekst! 

Ook zijn we gestart met een nieuw IPC thema: Speelgoed. 
We hebben speelgoed mee naar school genomen en aan 
elkaar gepresenteerd. Binnenkort gaan we ook zelf 
speelgoed maken: een sokpop! En weet je wat zo gezellig 
is? We krijgen daarbij hulp van heel veel opa's en oma's! 
En die opa's en oma's mogen aan het eind van dit thema 
naar onze eigen voorstelling komen kijken! De juffen en 
meester hebben in het startpunt al een beetje laten zien 



 

                                                              

hoe leuk een voorstelling m.b.v. sokpoppen kan zijn, want 
we hebben heel hard gelachen! 
 
Binnenkort gaan we onze eerste mini spreekbeurt 
houden. Alle kinderen hebben een onderwerp gekozen 
en een begin gemaakt met hun eigen google presentatie! 
 
En dan de lol op het schoolplein! Net nadat heel veel 
tegels verwijderd waren, ging het hard regenen. En die 
modder en regenplassen die daardoor ontstonden, 
waren geweldig voor ons! De kleren bleven niet zo 
schoon, maar wat hébben we het leuk gehad! Het is wel 
even wennen, want we komen nu op de laarzen naar 
school. De juffen en meesters willen de gangen graag 
netjes houden, dus we doen de laarzen op de mat bij de 
buitendeur al uit. In de klas hebben we dan sloffen aan, 
hartstikke gezellig en lekker warm! 
 
Devlin en Thijs zijn samen achter de laptop gekropen en 
hebben in hun eigen woorden ook een verslagje gemaakt 
van de eerste weken na de kerstvakantie: 

Ons ipc gaat over speelgoed. we moesten bij de 
speurtocht zoeken naar leters. 
Wij hebben een nieuwe rekken boeken gekregen en we 
hebben ge oefent voor ons spreekbuert. 
en we hebben nieuwe woorden geleert. 
we hebben nieuws begrip geleert en we krijgen een nieuw 
schoolplein. 
we hebben nieuwe plekjes gekregen 
groetjes van devlin en thijs 

 
Je leest het alweer, genoeg te beleven bij ons op school 
en bij ons in de klas. 

 

 

 

 

 

 
Workshop ‘BFF in Kleuren’ (8-12 jr) 
In de Poëzieweek gaan we in de bibliotheek met Ellen 
Brouwer van De Kunstkeuken aan de slag met allerlei 
kleuren pastelkrijt en zwarte en witte stiften. We kiezen 
en mengen mooie kleuren en leren goed te kijken naar 
licht en donker. Met behulp van een leuke 
overtrektechniek worden de mooiste kunstwerken 
gemaakt!  
Het thema van de Poëzieweek is ‘Vriendschap’, dus wat is 
er leuker dan een kunstwerk maken van een vriend of 
vriendin?! Een gedichtje over vriendschap maakt het 
geheel compleet. Gedichtjes liggen voor je klaar in de 
bibliotheek, maar je mag natuurlijk ook zelf éen 
meenemen. 

Ben je 8 jaar of ouder en lijkt je dit leuk? Meld je aan! Er 
is plaats voor max. 10 deelnemers (gratis). 

www.bibliotheekdalfsen.nl  

Neem voor deze workshop een zwart-wit print op A4-
formaat mee. Dit kan een foto zijn van (jouzelf met) een 
vriend(innet)je, maar bijvoorbeeld ook van je lieve kat of 
hond! (NB geen mogelijkheid om te printen? E-mail de 
foto dan naar creatieveontwikkeling@kpnmail.nl)  

Vrijdag 27 januari 15.00 – 16.30 in de bibliotheek in 
Lemelerveld  

Maandag 30 januari 15.30 – 17.00 in de bibliotheek in 
Dalfsen  

Dinsdag 31 januari 15.00 – 16.30 in de bibliotheek in 
Nieuwleusen 

  

  

 

  

 

http://www.bibliotheekdalfsen.nl/
mailto:creatieveontwikkeling@kpnmail.nl


 

                                                              

 
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 3 februari 2023 
 

 
Agenda  
 
Januari 2023 
Ma. 23-01   Studiemiddag vanaf 12 uur, alle kinderen vrij. 
di. 24-01     Jaarvergadering OV 20 uur 

 
Februari 
Di. 07-02     Verwijzingsgesprekken groep 8 
Do. 09-02    Verwijzingsgesprekken groep 8 
                     Winterrapport mee 
Ma. 13-02   Deze week oudergesprekken 
Ma. 20-02  Carnaval op school (ochtend) 
       Studiemiddag vanaf 12 uur 
       Kindercarnaval bij Reimink  
Wo. 22-02  Uitslapen na verlichte optocht 
       School begint om 09.30 uur 
Vr. 24-02    Start voorjaarsvakantie vanaf 12 uur 
Ma.27-02 
  t/m            Voorjaarsvakantie 
Vr. 03-03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vakantierooster 2022-2023 voor gr. 1 
t/m 8 en peuterklas  
 
Herfstvakantie Ma. 17-10-2022 t/m vr. 21-10-2022 
Let op extra dag: ma. 24-10 ná herfstvakantie vrij i.v.m. studiedag 
 
Kerstvakantie  Ma. 26-12-2022 t/m vr. 06-01-2023 
 
Let op extra middag vrij BB ; vr. 23 -12 voorafgaand aan kerst 
 
Carnaval   Ma. 20-02-2023 vanaf 12.00 uur  
                               (peuters wel verlengde opvang) 
 
Wo. 22-02-2023 uitslapen na verlichte optocht; 
                                aanvang school 09.30 uur. 
 
Voorjaarsvakantie  Ma. 27-02-2023  t/m vr.03-03-2023 
Let op: alle kinderen vr.24-02-2023 om 12.00 uur vrij i.v.m. start    
                                              voorjaarsvakantie 
 
Pasen  Vr. 07-04-2023 t/m ma. 10-04-2023 
Let op; 1 t/m 8  di.11-04-2023 na Pasen vrij i.v.m. studiedag   
                                               
Meivakantie Do.27-04-2023 t/m vr. 05-05-2023  
               (inclusief  Koningsdag en Bevrijdingsdag) 
 
Hemelvaart            Do. 18-05-2023 t/m vr. 19-05-2023 (alle kinderen) 
 
Sportdag  Do 25-05-2023  voor gr. 5 t/m 8;  
                                groep 1 t/m 4 is die dag vrij 
 
Pinksteren            Vr. 26-05-2023 t/m vr. 02-06-2023 (alle kinderen) 
 
Zomervakantie     Vr.21-07-2023 (vanaf 12 uur) t/m vr.01-09-2023              
                               (alle kinderen) 

 
Studiedagen en teambijeenkomsten voor leraren of extra vrije uren 
Kinderen zijn extra vrij op:  
Woensdag  05-10-2022 hele dag; alle kinderen vrij  
 
Maandag    24-10-2022 hele dag 1 t/m 8 (na de herfstvakantie) 
 
Donderdag  24-11-2023 vanaf 12.00 uur 1 t/m 8 vrij  
 
Maandag    05-12-2022 vanaf 12.00 uur (na sinterklaasfeest) 
 
Vrijdag       23-12-2022 vanaf 12.00 uur alle kinderen vrij  
. 
Maandag   23-01-2023 vanaf 12.00 uur 1 t/m 8 vrij 
    
Maandag   20-02-2023 vanaf 12.00 uur 1 t/m 8 vrij  

 
Woensdag  22-02-2023 1e uur vrij na verlichte optocht 

 
Donderdag  25-05-2023 Groep 1 t/m 4 vrij i.v.m. sportdag BB                        
Vrijdag  26-05-2023 Alle kinderen vrij  
     
 
 
 

mailto:directie.sprankel@catent.nl


 

                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


