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Ruimte voor foto

Muziek in Sprankel!
Na de voorjaarsvakantie is er muziek in de tent! Weer
eens wat anders dan de vaste corona rubriek!
De kleuters krijgen op 24 maart een leuke voorstelling
over Maan en Merlijn. Op 17 maart komt er docent
bodypercussie met groep 3 uitvoeren.
Met groep 4 wordt een leerorkest gevormd voor een
aantal weken met natuurlijk als slotakkoord een concert.
Groep 5 heeft een beginnetje gemaakt met Drum & Brass
kids.
In groep 6 gaan ze leren Ukelele te spelen in een aantal
sessies. Groep 7 krijgt een workshop slagwerk op 17
maart en groep 8 gaat op deze dag rappen.
Voor de peuters zijn we nog een sessie; Muziek op schoot
aan het organiseren.
Kortom, we laten kinderen weer eens lekker sprankelen!

Klussenteam op 5 maart
Het klussenteam komt zaterdag 5 maart in actie om
allerlei klusjes voor onze school en opvang uit te voeren.
Daar zijn we altijd heel blij mee.

Oudergesprekken
U ontvangt volgende week een link ontvangen in uw mail
om u zelf in te plannen voor een oudergesprek in de
groep(en) van uw kind(eren). Ouders met >2 kinderen
krijgen deze link iets eerder zodat zij in staat gesteld
worden om de gesprekken achter elkaar te plannen. Als u
niets ontvangen hebt (kijk ook in uw spam) op 15
februari, leg dan even contact met de groepsleerkracht
van uw kind(eren). U kunt aanmelden tot 18 februari.

Beste ouders,
Wat is het fijn dat er versoepeld is en de meeste
kinderen weer op school kunnen en mogen zijn ondanks
corona in het gezin.
We merken dat er naast corona ook nogal wat
grieperige verschijnselen rondwaren. We zouden het
bijna vergeten dat dit ook gewoon nog kan!
Maar meer en meer hervatten we ons normale leven en
kan er gelukkig weer veel meer.
We zijn in afwachting van totale versoepeling die er
voor moeten zorgen dat we dan ook weer bv. de
kijkochtenden in kunnen voeren.
Maar eerst maar eens vakantie vieren en dan bepalen
we hoe we verder kunnen, naast alles wat er nu al mag.
Ik wens u allen een hele fijne vrije week toe met
misschien wel leuke (vakantie) plannen.
We starten dan op maandag 28 februari weer met in de
ochtend gewoon les en aan het einde van de ochtend
neemt juf Jennifer afscheid van haar groep 7 en de
collega’s.
Voor nu wens ik u allen een fijn weekend en tot
volgende week.
Mariëtte Reimert
Directeur Sprankel!

Nieuwe collega’s
Met trots kunnen wij u melden dat we zowel voor het
onderwijs als voor de kinderopvang uitstekend geslaagd
zijn in het werven van nieuw personeel.
We hebben een nieuwe interne begeleider (IB) voor de
onderbouw. Haar naam is Rianne van de Kamp en zij
begint op 1 maart a.s. Rianne heeft ruime ervaring als
IB’er en we zijn erg blij met haar komst. Juf Evelien die
tijdelijk deze vervanging heeft vervuld zal in de maand
maart juf Rianne verder wegwijs maken. Daarna richt juf
Evelien zich weer op haar eigen taak; screening en
begeleiding van neuro- motorische rijpheid bij kinderen.
Op de vrijgekomen dagen van juf Jennifer in groep 7
vanaf 1 maart hebben we de keuze gemaakt om meester
Sander Broeks op dinsdag en woensdag naast juf Miranda
te plaatsen. Dit vinden wij de beste keuze omdat er geen
invallers beschikbaar zijn en we de stabiliteit op een
groep voorrang geven. Het heeft wel wat gevolgen voor
met name de plusklas. Dat reduceert naar 1 dag tot aan
de zomervakantie.
Bij de kinderopvang hebben we maar liefst 3 nieuwe
collega’s vanaf 1 april. Wellicht wel bekend bij u zijn
Mariska Jansen of Lorkeers-Bonenkamp en Marieke
Krisman-Henning. Zij gaan beiden werken in het
kinderdagverblijf. We zijn blij met zoveel ervaring erbij!
Tot slot is Noah Spoolder begonnen, vers van de
opleiding als invalkracht op de BSO en de kinderopvang.
En zij heeft zich nu al onmisbaar gemaakt! Want net deze
week beschikbaar en al volop aan het werk ten gevolge
van zwangerschapsverlof, buikgriep of toch Corona.
Welkom allemaal en veel werkplezier op Sprankel!

Rapport mee
Donderdag 17 februari krijgt uw kind (gr. 3 t/m 8) het
winterrapport mee. U heeft dan rustig de tijd om dat in
de vakantie door te nemen en het te bespreken in week 9
of op een ander vastgesteld moment door de
groepsleerkracht. Als u -onverhoopt- direct vragen heeft
omdat u mogelijk verrast bent door de beoordelingen,
vragen we u om bij behoefte even contact te leggen met
de groepsleerkracht vóór 19 februari i.v.m. de
voorjaarsvakantie.

Groep 7
De spreekbeurten zijn van start gegaan. We hebben al
een paar hele interessante gezien en zijn benieuwd naar
wat er allemaal nog gaat komen!
Helaas zijn er nog regelmatig kinderen thuis door het
coronavirus. Wat is het fijn om te zien hoe goed iedereen
het thuisonderwijs oppakt. In de klas zijn we o.a. bezig
met het maken van de cito’s, maar gelukkig is er ook tijd
voor een beetje
ontspanning. Tijdens
het buitenspelen, zijn
wij druk met het
bouwen van grachten
en forten oftewel;
lekker smeren in de
modder
Tijdens IPC gaat het
over onze plaats in de
ruimte. We hebben een raket gemaakt van allerlei
materialen die vitale voorraden van de aarde naar het
ruimtestation moet
brengen.
We hebben onderzocht
hoe kraters op de maan
zijn ontstaan. Met
knikkers en meel
hebben we de inslag
van een meteoor of asteroïde
nagebootst.
Hoe zit ons zonnestel in
elkaar en hoe ziet de aarde
eruit vanuit de ruimte? We
weten nu ook dat ze daar
vroeger heel anders over
dachten! We zijn benieuwd
wat we nog meer gaan
ontdekken!

Studiemiddag
Denkt u eraan dat het direct na de vakantie aan het begin
van de schoolweek op maandag 28 februari de kinderen
’s middags vrij zijn vanwege een studiemiddag van de
leerkrachten? De school gaat om 12.00 uur uit voor alle
kinderen. De leerkrachten krijgen dan een training over
IPC.

Groep 3Meester Mark
Groep 3 Juf Moniek

Wij waren deze week eindelijk weer compleet, heel fijn
om iedereen weer in de klas te hebben. Het is toch veel
gezelliger als je jouw vrienden om je heen hebt in plaats
van op een beeldscherm. Daar hebben we direct maar
gebruik van gemaakt. We lazen in tweetallen, duo-lezen.
We lazen een tekst in het boek van Lijn 3 waar twee
verschillende rollen werden gespeeld. Wij verdeelden
onderling de rollen en lazen samen de tekst, erg leuk!
We werken nog steeds over thema vervoer. Wij
ontdekten onze route van huis naar school op een
plattegrond. We stonden stil bij de verschillende
manieren van vervoeren naar school, de een komt op de
fiets, de ander lopend en nog een ander met de auto. We
hebben deze verschillen in een staafdiagram gezet. We
vroegen ook een kleuterklas hoe zij naar school kwamen.
Wij gingen dan op zoek naar overeenkomsten en
verschillen tussen beide grafieken.
We maakten kennis met onderzoeksvragen. Wij
probeerden zelf ook vragen te bedenken waar je niet met
ja of nee op kunt antwoorden, maar waar je echt even
over na moet denken. Zo dachten wij ook na over een
vliegtuig… Hoe zou het nou kunnen dat een vliegtuig
hoog in de lucht blijft? Wij maakten in korte tijd ook een
eigen vliegtuig van papier en keken welke het verst kon
vliegen. We evalueerden waarom het ene vliegtuig dan
verder kwam dan het andere.
Over vervoer gesproken… wij racen ook elke dag. Niet op
straat, maar op ons leesblad. Wij proberen onszelf te
verbeteren door de volgende dag nog meer woorden te
lezen dan de vorige dag. Het is een soort wedstrijdje met
jezelf en dat lukt ons heel goed!

Op dit moment staat het thema vervoer bij groep 3
centraal. Al direct kwamen wij er achter
wat een enorm groot thema dit is want
vervoer is overal. Overal waar je kijkt zie
je wel iets wat met vervoer heeft te
maken. Op de weg, op het water, in de
lucht en zelfs in de ruimte is wel iets wat
met vervoer heeft te maken. Zelfs
binnen onze school kun je een
onderzoek over vervoer doen. Zo
hebben wij bij groep 8, best spannend
om helemaal alleen iemand van groep 8
vragen te stellen, een onderzoek gedaan
met welk vervoersmiddel zij naar school
komen. Al deze informatie hebben wij verwerkt in een
staafdiagram.
Het thema is gelukkig nog
lang niet klaar… Deze week
hebben wij namelijk een
fantastische opdracht
uitgevoerd; namelijk een boot

maken, ontwerpen en als
klap op de vuurpijl de boot
testen. Na het ontwerpen,
gingen we met
verschillende materialen aan de slag en het resultaat mag
er zijn! Of elke boot blijft drijven, gaan wij nog
ontdekken…

Groep 1-2A Bijen

Groep 5

Ziek zijn in de Bijengroep

Hoe is het in groep 5!

Wij zijn in onze groep
druk bezig met het
thema ‘ziek zijn’. De
klas hebben we
ingericht, zoals een
ziekenhuis er ook
uitziet: een
operatiekamer,
apotheek,
cadeauwinkel en een kamer waar alle zieke mensen
liggen. In deze hoeken komen er allemaal reken- en
taalaspecten aan bod. De kinderen zijn er druk mee en
gaan goed op in het rollenspel. In de operatiekamer
liggen enorm veel verschillende spulletjes om ervoor te
zorgen dat de patiënt goed behandeld wordt! Wanneer
de operatie klaar is, kan de patiënt verplaatst worden
naar de ziekenhuiskamer, waar die kan uitrusten. De
pilletjes worden door de apotheker gewogen en in potjes
gedaan, zodat de patiënt de juiste hoeveelheid
medicijnen krijgt. In de cadeauwinkel worden cadeautjes
gehaald voor de zieken, rekenen we af met geld en
kunnen we de patiënten wat vrolijker maken! We zijn
ook druk bezig met taakwerkjes. Groep twee heeft
een ziekenhuisbedje gemaakt van een
schoenendoos en groep één heeft een stethoscoop
geknutseld. Groep één is inmiddels ook bezig met
het knutselen van een dokterskoffer. Beide groepen
hebben zichzelf getekend. Best lastig hoor, want
tenen tekenen we niet altijd! We zijn dus erg druk
met dit leuke thema! We zijn ook nog druk met
liedjes leren en verhalen naspelen uit boekjes. Een niet zo
heel vrolijk thema, wat wij in de Bijengroep gelukkig wel
heel leuk kunnen maken!

Nou in groep 5 gaat het allemaal best goed. We zijn met
van alles bezig!
Na een weekje thuis online te hebben gewerkt zijn we
bijna allemaal weer live in de klas.
En dat is toch wel zo fijn.
En wat doen we dan zoal …. Nou zo werken we met IPC
over het thema “Jong en oud”. We leren over de
verschillende generaties, we hebben een stamboom
bekeken en we duiken de geschiedenis in met het wetje
van, van Houten. Ook hebben we ons gezicht getekend
hoe het er nu uitziet en over 80 jaar, hihi. We werken nog
tot de voorjaarsvakantie over dit thema en dan wordt ons
nieuwe thema “uitvindingen en machines”.
Verder zijn we druk met de CITO toetsen, we werken
hard met rekenen, taal en spelling. En de tafels die
komen ook bijna dagelijks aan de orde.
Twee keer in de week verheugen we ons enorm op de
gym. We leren op maandag gymmen met de toestellen
en op woensdag is het speldag .
B.v. het spel van de foto … zie jij de verschillen?
Zoek de verschillen
->
<-

Daarnaast zijn we dol op ….
Dol op buiten spelen;
Dol op lang lunchen;
Dol op verjaardagen en traktaties;
Dol op raadsels en spelletjes spelen;
Dol op complimentjes en het kiezen van waardebonnen;
Dol op voorlezen – en dan vooral spannende en grappige
verhalen.
Kortom … we vermaken ons prima in de
zeehondengroep!

Luizenpluizen
Na de voorjaarsvakantie worden de kinderen uit alle
groepen weer gecontroleerd op luizen. Dit kan weer
hervat worden door de versoepelingen. Nu maar hopen
dat we er gunstig doorheen komen. Houdt u het zelf ook
een beetje in de gaten?

Schoolschoonmaak
In de week na de voorjaarsvakantie staat er weer een
schoonmaakweek gepland. Kijkt u goed op het lijstje
wanneer u aan de beurt bent? Wilt u dit vooraf
afstemmen met de groepsleerkracht om samen te
bepalen wat een handig moment is?

Voorjaarsvakantie

Agenda
Ma.14 t/m 17 februari; intekenen
voor oudergesprek
Do. 17 februari; Winterrapport
mee
Ma. 21 t/m 25
februari;
voorjaarsvakantie
za. 26 februari; Klussenteam is verplaatst naar 05-03
ma. 28 februari; Carnaval op school
Om 12 uur alle kinderen vrij i.v.m.
studiemiddag team
Maart

Nog één weekje school en dan is het alweer
voorjaarsvakantie! Heerlijk een weekje er tussenuit of in
ieder geval geen school. Fijne vakantie in alle gevallen
met hopelijk een beetje voorjaarsweer!

Ma. 28-02 t/m vr. 4 maart; oudergesprekken
wo. 02 maart; Uitslapen na carnaval o.v.b.
za. 5 maart;
Klussenteam
Ma. 21 maart; Week van de lentekriebels
Ma. 28 maart; Verkeersexamen theorie groep 8

De volgende nieuwsbrief

April
Za. 2 april;
Wo. 6 april;

Één keer per 14 dagen komt de nieuwsbrief uit. Wij
sturen dit via Parro aan u toe. Daarnaast gebruiken het
ons bekende mailadres voor de peuterouders. 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 4 maart 2022

Vr. 8 april;
Ma.11 april;
Di. 12 april;
Do. 14 april;
Vr. 15 april;
Ma. 18 april;
Wo. 20 april;
Do. 21 april;
Vr. 22 april;
Ma. 25 april;
Wo. 27 april;

Klussenteam
Praktijk Verkeersexamen
Schoolvoetbaltoernooi
Finale schoolvoetbaltoernooi
Herdenking bevrijding L’veld
Juffendag groep 1 en 2
Witte donderdagviering
Eitje tikken
Goede vrijdag, alle kinderen vrij
2e Paasdag, alle kinderen vrij
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Deze week oudergesprekken
Koningsdag, alle kinderen vrij

