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Beste ouders,  
 
Wat is school toch leuk! 
Eerst al die mega zandbak en nu gaan we richting 
carnaval. In de onderbouw is het thema al helemaal hot 
en de school is al prachtig versierd bij de hoofdingang 
en met raamschilderingen door de hele school. 
De toetsperiode is voorbij en de meesters en juffen zijn 
de scores nu druk aan het analyseren. Dit bespreken we 
op de maandagmiddag na de carnaval op school. 
Aan de hand van de scores ontstaan er 
aandachtspunten waar we dan op gaan focussen voor 
het tijdvak na de voorjaarsvakantie. 
Achter de schermen is een klein clubje ook bezig om 
nieuw meubilair uit te zoeken, welke dit jaar nog 
ingevoerd gaat worden. Daar zijn we ook echt aan toe 
want het huidige meubilair is afgeschreven. 
Andere groepjes zijn bezig met het herzien van de 
methodes  Engels en taal-lezen. 
Kortom, wij vervelen ons zeer zeker niet maar maken 
graag ook even tijd vrij voor de naderende carnaval. 
Voor nu een fijn weekend. 
 
Mariëtte Reimert 
Directeur Sprankel!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Kijkochtend 
Januari is voorbij. Daarmee gaat de kijkochtend 
verschuiven vanaf 7 februari naar de dinsdag.  

 
Oud papier ouders 
Hieronder treft u het overzicht van de ouders die aan de 
beurt zijn voor de oud papierinzameling op het 
bedrijventerrein. Noteert u dit moment zodat het een 
klusje blijft in gezamenlijkheid? 

Aanvangstijd feestterrein: 8:15 uur 

  

  zaterdag 25 februari 2023 

1. Daisy Herbrink 

2. Stijn Koekkoek 

3. Gijs Antonissen 

4. Kacper Borawski 

5. Rosalie Tielbeke 

6. Amy Zwijnenberg  

7. Liam vd Vegte 

8. Naud Zwinselman 

9. Roan de Vos 

    

 

Aanmelding BSO in vrije momenten 
Alle ouders van de BSO hebben een formulier ontvangen 
voor de aanmelding voor opvang in alle resterende 
vakanties en/of vrije momenten van dit schooljaar. De 
uiterste inleverdatum is MAANDAG 6 FEBRUARI!!  Verlate 
aanmeldingen kunnen mogelijk niet meer geplaatst 
worden. Graag uw aandacht hiervoor. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 3 februari 2023
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Groep 1-2 Bijen 
Feest in de Bijengroep! 

 
We hebben sinds 
een paar weken 
het thema ‘Feest’ 
in de 
kleutergroepen. 
Dit vinden de 
Bijtjes een 
supergezellig 
thema waarbij we 
onze klas en het 
Uilennestje 
hebben 
omgetoverd in 
één grote 
feestzaal die we 
hebben versierd 
met zelfgemaakte 
slingers, 
serpentines en 
met wasco 
ingekleurde grote 
kleurplaten. In de 
klas hebben we 
een heuse 

feestwinkel waar je verkleedkleren en andere 
feestspulletjes kunt kopen. Eénmaal verkleed kunnen de 
kinderen in het Uilennestje lekker dansen en in de 
polonaise op carnavalsmuziek. We hebben in de kring al 
veel gepraat over welke feesten er allemaal zijn en of je 
bij alle feesten dezelfde dingen doet en wanneer je welke 
spulletjes gebruikt.  

 
 
 
 
 

 
In de rekenlessen hebben we geteld en gemeten met 
onze handen hoelang onze slingers waren en welke kort, 
langer en het langst waren. Ook hebben we geleerd over 
verschillende vormen en hebben we een vormentaart 
gemaakt. Naast al dat feestgedruis hebben we vorige 
week genoten van het muziektheater van Maan en 
Merlijn. Deze voorstelling was gebaseerd op het 
prentenboek ‘Guiseppe’. Guiseppe is een groene 
flamingo die liever roze wilde zijn zodat hij net zo was als 
alle andere flamingo’s.  
Hij probeerde zichzelf daarom te veranderen maar aan 
het eind van het verhaal bleek dit helemaal niet nodig te 
zijn want hij was goed zoals hij was en kreeg zelfs nog 
een vriendinnetje. Eind goed al goed dus!  

 
Brand  
U heeft het misschien al gehoord van uw kind(eren) dat 
we onlangs onaangekondigde ontruimingsoefeningen 
gehouden hebben op school en bij de kinderopvang. De 
kinderen doen dit buitengewoon goed. Dus als er nood 
komt, zijn we goed voorbereid en geoefend. Als we niet 
terug kunnen in een noodsituatie in ons gebouw, wijken 
we uit naar het parochiecentrum of de kerk. Ouders 
worden direct centraal geïnformeerd over de situatie via 
Parro. Kinderen blijven bij de groepsleerkracht en gaan 
pas met de ouder mee na akkoord van de leerkracht 
zodat zij overzicht houden op de aantallen in de groep.  
Leerlingen die (nog) niet gehaald zijn, blijven bij de 
leerkracht. 

 
 
 



 

                                                              

 
Groep 7 
Wist u dat groep 7.. 

• met een nieuw IPC thema is begonnen? We 
werken over het thema: De wijde wereld.  

• iedere week naar een spreekbeurt mag luisteren 
en één of twee leerlingen een spreekbeurt 
houden, ze doen dat supergoed. We hebben 
zelfs  gasten gehad en gingen vrijdagmiddag op 
excursie naar Foreco Dalfsen. Ieder doet het op 
zijn eigen manier en we leren van alles over 
diverse onderwerpen. 

• iedere 4 weken de groepjes en fietsrij 
veranderen, zo zitten we regelmatig naast 
iemand anders en leren we elkaar nog beter 
kennen.  

• bezig is met een dansje/optreden voor de 
Carnaval 

• klaar is met de midden cito's en we daar eigenlijk 
wel blij mee zijn  

• een hele leuke klas is, ze houden van veel 
gezelligheid en kunnen hard werken. Meester en 
juf zijn dan ook erg trots op ze! 

Groep 1-2 1000 poten 
Nieuws uit de Duizendpotengroep  
Met het proosten op het nieuwe jaar en de verjaardag 

van Thijmen 
zijn we het 
nieuwe IPC 
thema ‘Tijd 
voor een 
feestje’ gestart. 
Welke feestjes 
kennen we 
eigenlijk? Wat 
hebben we 

nodig om een feestje te kunnen bouwen? Alle 
antwoorden hebben we verwerkt in een mindmap.   
Met het carnavalsfeest in het vizier, hebben we onze 
eigen feestwinkel geopend in de klas,  
 
 
 
 

 
 
waar we verkleedkleren, petten, brillen, feestneuzen, 
slingers, ballonnen, en andere feestattributen kunnen 
kopen. Er worden prijskaartjes gemaakt en in de 
kleedkamer kunnen de kledingstukken worden gepast. 
Als er bij de kassa is afgerekend, begeven we ons naar de 
feestzaal in de gang. Daar kan lekker muziek worden 
gemaakt met de instrumenten en kan er worden gehost 
en gezongen op carnavalsmuziek, la-la-la!   
Wij zijn deze weken ook heel druk met het bedenken van 
zinnen! Bij plaatjes, bij 
voorwerpen of met woorden die 
de beginletter M hebben, want 
die letter hebben wij zojuist 
geleerd. Kunnen we de zinnen 
nog langer maken? Welke zin is 
het langst?   
Ook hebben we een ‘associatie-
ketting’ gemaakt. Het gegeven 
woord was ‘maan’. Waar denk je 
aan bij ‘maan’?... Aan ‘licht’! Bij 
‘licht’ dacht iemand aan ‘lucht’, bij ‘lucht’ dacht een 
ander weer aan ‘wolken’ en ga zo maar door. Zo 
ontstond er een ketting van woorden, die als ze achter 
elkaar opgezegd werden wel een beetje als een gek 
gedichtje klonken…   
We hebben met rekenen een taart ‘gebakken’ met de 
vormen vierkant, rechthoek, driehoek en cirkel. We 
kregen opdrachtjes als “Pak de grote, dikke, rode 

driehoek en leg 
deze op de 
onderste laag.” 
We moesten dus 
heel goed 
luisteren naar de 
informatie die juf 
gaf.  
We hebben nog 
‘confetti’ (lees: 
dopjes) geteld en 

hebben hier sommetjes mee gemaakt. Op onze 
cijferkaart mocht je dan met de wasknijper het aantal 
aangeven en gelijk de kaart omhoog houden, zodat juf 
kan zien of het is gelukt. Wat een knapperds zijn die 
duizendpoten!  



 

                                                              

We hebben slingers geknutseld en hebben die tevens 
voor de rekenles ‘meten’ gebruikt. Hoeveel voetstappen 
passen er in 1 slinger?.. Maar natuurlijk kunnen we ook 
meten met onze handen of met een blokje. Zijn we toch 
ook weer aan het 
tellen!...  
Verder zijn we nog 
verwend met een mooie 
muziekvoorstelling, 
verzorgd door het Maan 
en Merlijn-theater. Dit 
was een stuk n.a.v. het prentenboek ‘Guisèppe’. Over een 
groene flamingo die graag roze wil zijn, maar uiteindelijk 
toch blij is met zichzelf, zo uniek als hij is! We maakten 
kennis met nieuwe muziekinstrumenten zoals de cello, 
een dwarsfluit, een accordeon en ukelele. We hebben er 
enorm van genoten!  
En jawel.. de Duizendpotengroep is ook weer een beetje 
gegroeid. We hebben namelijk 2 nieuwe klasgenootjes 
mogen verwelkomen: Jimmy Driessen en Féline Jansen! 
En die weten gelukkig ook een feestje te bouwen! 
Allemaal stemmen en inhaken dus… daar gaan we 
weer!….  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 3 
Het LETTERFEEST! 
Wij kennen alle letters en dat moet gevierd worden! We 
hebben veel missies moeten oplossen waardoor wij 
uiteindelijk ons eigen letterdiploma kregen! Hard werken, 
samenwerken, overleggen en vooral veel plezier maken 
met letters en woorden. Dit is ook precies wat we 
proberen te bereiken, dat bevordert het proces!  
Wij weten nu alle lange klanken: aa, oo, uu en ee. Ook 
kennen wij alle korte klanken: a, o, u, e en i. De 
tweetekenklanken zijn wel het lastigste hoor, dat zijn 
twee verschillende letters die samen een klank zijn, zoals: 
eu, ie, ei, ou, au, ui, ij en ui. Dan hebben we het nog niet 
eens gehad over de medeklinkers, want daar zijn er het 
meest van.  
Wij kunnen zelfs al woorden lezen met ng, nk, sch en ch. 
Wat een kanjers zijn wij, vind je niet?! 
Het letterdiploma hangt inmiddels bij iedereen boven 
bed! 
 
Juun en … schreven nog een stukje over het letterfeest.  
[ Het leterfeest was heel leuk dat je leterdieploomaa 
kreeg. ] 

 

 
 
 



 

                                                              

Groep 5 

 
 
Nieuws uit groep 5!  
 
En zo zijn we alweer een paar weken aan de slag. Wat is 
er de afgelopen weken gebeurt in groep 5 …. 
Zo hebben we hard gewerkt aan ons werkstuk! En wat 
zijn we trots op het resultaat. Nu gaan we bezig met het 
maken van onze spreekbeurt en presentatie. Spannend, 
maar ook super leuk en leerzaam om te doen. We kijken 
uit naar alle leuke onderwerpen die voorbij gaan komen. 
 
Ook zijn we na de vakantie met een nieuw IPC thema 
gestart : Zij maakten het verschil. We maken kennis met 
diverse belangrijke personen uit het verleden en nu. We 
onderzoeken welk verschil zij hebben gemaakt en wat dat 
betekent voor ons. Erg interessant! 
Ondertussen werken we ook nog eens hard aan de Cito 
toetsen ….  
In de pauzes kunnen we lekker spelen in de grote 
zandbak rondom onze school…. Wij vermaken ons wel! 

 
Wist u datjes van de peuters…. 

Wist u dat.... 
…..wij afgelopen weken aan het werk zijn gegaan over het 
thema: wat heb jij aan vandaag? 
…..wij in de kring het erover hebben wat we aan hebben? 
…..wij al heel goed weten hoe de verschillende 
kledingstukken heten? 
…..wij in de klas een wasmachine hebben? 
…..wij ook zelf de was kunnen ophangen? 
 
 
 
 
 

 
…..wij het ook erg leuk vinden om de poppen aan en uit 
te kleden? 
…..wij het ook nog gaan hebben over carnaval? 
…..wij al heel goed kunnen dansen en zingen? 
…..wij met carnaval ook verkleed naar school mogen? 
…..er bij de peuters weer heel veel nieuwe peuters zijn 
komen spelen? 
…..wij dit heel erg gezellig vinden! 

 
Fietsen stalling 
Sinds een weekje stallen alle kinderen hun fiets langs de 
heg. En dat bevalt goed. Het is overzichtelijk en 
geordend. Aangezien we nieuwe fietsenrekken + 
ondergrond krijgen, hebben we een aanvraag bij de 
gemeente gedaan om deze op de huidige plekken te 
plaatsen i.p.v. de eerder bedachte plek achter de P plaats 
achter de auto’s aan de zijkant. De gemeente heeft hier 
groen licht voor gegeven en daar zijn we blij mee. Nu 
hebben we begrepen dat sommige ouders moeten 
wennen aan het idee dat de fietsen zonder toezicht staan 
én zonder overkapping. In deze tijd worden er nog zelden 
overkapte fietsenstallingen bij school gemaakt. 
Bovendien stonden enkel de fietsen van groep 7-8 nog 
overkapt. Dus daar kunnen we niet zoveel aan 
veranderen. Als de stalling op de andere plaats was 
gekomen, was het volledig uit het zicht geweest, dus de 
nieuwe plaats biedt dit voordeel. We adviseren u om de 
kinderen te leren hun fiets op slot te zetten en ondanks 
dat het buiten de schoolgrenzen is, is er wel sprake van 
veel zicht erop vanuit school. Tevens staat er een camera 
op de voorzijde die dit ook kan volgen. 
We gaan verder met het bestellen van de verharding van 
de strook zodat kinderen straks niet meer door de 
modder hoeven maar de fiets op de verharde strook 
plaatsen en er een looppad achter is gecreëerd. 
  

 
 
 
 
 
 



 

                                                              

 
Uitbreiding van lokalen 
De komende tijd gaan we richten op het uitbreiden van 
het aantal lokalen door het plaatsen van extra units. Deze 
zijn niet specifiek voor het onderwijs maar juist voor de 
BSO. Op zowel de BSO als het KDV is er sprake van grote 
wachtlijsten. Dit willen we oplossen door units te gaan 
plaatsen op de eerder bedachte plek voor de  
fietsenstalling achter de P plaats aan de zijkant. Deze 
aanvraag gat binnenkort lopen en het streven is, dat we 
dit voltooien vóór de zomervakantie. Als de BSO dan 
verhuisd is, komt er ook ruimte voor het KDV op de 
dislocatie. 
 
 

Schoolplein 
De eerste uitvoeringen van het ontwerp worden 
zichtbaar op het plein. Met name bij de dislocatie wordt 
al volop ingericht. De groepen worden er leuk bij 
betrokken en het grasveld achter de rotonde is ook 
enthousiast in gebruik genomen. 
Wekelijks krijgen we een filmpje van ANNO 2000 over de 
voortgang. 
 

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 17 februari 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda  
 
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 
 

Maart 
Za. 4 maart Klussenteam 
Ma. 6 maart deze week kriebelen 
Di. 7 maart  MR vergadering 
Di.. 7 maart  OR vergadering 
Do. 9 maart  verkeerstheater gr. 1-2 
Ma. 20 maart Week van de lentekriebels 
Ma. 27 maart Theorie verkeersexamen 
 
 

April  
Za. 1 april klussenteam 
Wo. 5 april Praktijk examen verkeer 
                    Schoolvoetbaltoernooi 
Do. 6 april  Witte donderdag viering 
                     Eitje tikken 
Vr. 7 april    Alle kinderen vrij (Goede vrijag) 
Ma. 10 april Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag 
wo. 12 april  Jubileumfeest voor juf Hanneke 
Vr. 14 april  Finale schoolvoetbal 
                     Herdenking bevrijding Lemelerveld 
Ma. 17 april Deze week oudergesprekken 
Di. 18+ wo. 19 april Eindtoets groep 8 
Vr. 21 april Koningsspelen 
Do.27 april Start meivakantie  t/m 5 mei  
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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  
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                              

 
 


