
  

 

Ruimte voor foto Ruimte voor foto 

Beste ouders,  
 
Beste ouders, 
 
Het carnavalsweekend staat voor de deur! 
Overal in de school is er naast het lesgebeuren aandacht 
voor carnaval. Er wordt tussen de bedrijven door druk 
geoefend voor het optreden met de klas, bij de kleuters 
kan er de hele dag een polonaise gelopen worden en na 
een enerverend weekend is er dan a.s. maandagmorgen 
carnaval op school.  
Hier is een leuk programma voor bedacht en feesten we 
vrolijk verder. 
Om 12 uur is dan de school uit en heeft het team een 
studiemiddag waarbij de nadruk ligt op het analyseren 
van de toetsopbrengsten. 
 
Ik wens u namens alle meesters en juffen een gezellig 
feestweekend toe en heel veel plezier. 
Alaaf. 
 
 
Mariëtte Reimert 
Directeur Sprankel!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
                        Groep 8 

Kijkochtend 
Februari is  na de voorjaarsvakantie voorbij. Daarmee 
gaat de kijkochtend verschuiven vanaf maart naar de 
woensdag, te beginnen op 8 maart..  
 

Kerkhof en wijkagent 
We hebben nu 2x een melding gekregen van verdrietige 
nabestaanden die een dierbare op het achter de school 
liggende kerkhof hebben liggen. Zij geven aan dat ze 
verdrietig maar ook verontwaardigd zijn, dat er dingen 
stuk gaan of gemaakt worden, bloemen verplaatst etc. In 
eerste instantie werd er vooral naar onze school, c.q. de 
leerlingen gewezen. Door de overvliegende ballen, in het 
vuur van het spel, zouden beeldjes en andere dierbare 
spullen beschadigd raken. Nu het plein geen gelegenheid 
meer biedt tot balspel, blijkt dat de vernielingen nog 
steeds doorgaan en de oorzaak moet dan misschien ook 
anders gezocht worden. We melden u dit om u te 
attenderen en eens met uw (oudere) kinderen in gesprek 
te gaan die zelfstandig en zonder toezicht mogen spelen 
en hier mogelijk bij betrokken zijn. We gaan dit ook 
melden bij de wijkagent en vragen om extra toezicht om 
dit te stoppen. We vinden het belangrijk om u hier tijdig 
te informeren zonder enige beschuldiging te willen uiten. 
Maar samen verantwoordelijkheid proberen te dragen 
om dit vandalisme per ongeluk of expres te laten 
stoppen. 

 
Voorjaarsvakantie 
Nog een weekje school en dan is het voorjaarsvakantie 
vanaf vrijdag 24 februari om 12 uur voor alle kinderen 
van de groepen 1 t/m 8 en de peuterklas. 

 
 

 
 
 
 

 
                         Groep 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Carnavals vrij 
Na een uitbundige carnavalsochtend  
op maandag 20 februari a.s. zijn alle  
kinderen om 12 uur vrij zodat er  
gelegenheid is om naar het kindercarnaval 
te gaan of een eigen invulling er aan te geven. 

Woensdag 22 februari mogen alle kinderen  
Uitslapen vanwege de verlichte optocht en begint 
de school om 09.30 uur.  

Vrijdag 17 februari 2023

 

Nr. 12/ Schooljaar 2022-2023 
222222021222202022 



 

                                                              

Parkeren nogmaals 
Opnieuw horen we vanuit de buurt  
(Pr.W. Alexanderstraat en Pr. Christinastraat) dat er 
hinder ondervonden wordt ten gevolge van het parkeren 
in de straat en bermen. We willen u nogmaals vragen om 
zoveel mogelijk op de fiets te komen en anders toch te 
parkeren voor de school op de daarvoor bestemde P-
plaatsen en het aanpalende groen. 
 

Oud papier ouders reminder 
Hieronder treft u nogmaals 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 

 
Groep 1-2 Rupsen  
Rupsennieuws! 
Het gaat (zoals altijd!) gewoon heel goed in de 
Rupsengroep. We hebben sinds kort weer een nieuwe 
kleuter in onze groep en dat is Eli. Heel gezellig samen, hij 

hoort er al 
helemaal bij! 
We zijn nog 
steeds erg 
druk in de 
weer met het 
thema “Ik vier 
een feestje” 
en dat is 
superleuk om 
te doen, hoor. 

Feestvieren kan iedereen en er zijn zóveel redenen om 

feest te vieren. Daar weten wij nu een heleboel van. En 
wat je allemaal gebruiken kunt bij het vieren van een 
feestje … Daar hebben we ook woorden bij geleerd en 
deze hangen in onze klas. Er is een mooie carnavalswinkel 
en een feestzaal om heerlijk in te dansen natuurlijk. Er 
zijn zelf slingers gemaakt, de ene nog langer dan de 
andere! Dat gingen we natuurlijk weer ‘meten’, druk 
waren we ermee, zeg. Hééééél vaak oefenen we de 
polonaise en er is een optreden bedacht voor het grote 
carnavalsfeest op “Sprankel!”. Onze eigen ‘posters’ 
hangen overal in school, als versiering om de boel op te 
vrolijken. Wij zijn dus echt helemaal klaar voor de 
Carnaval in Lemelerveld. (En juf zegt dat we zéker 
allemaal naar de Verlichte Optocht mogen … lekker in het 
donker en iets later naar bed, hoera!) Maar we hebben 
óók nog een bezoekje gebracht aan de bibliotheek in ons 
dorp. Juf Ada van de bieb ging ons voorlezen uit een boek 
over ‘de natuur’. En dáárover wisten we ook al zoveel te 
vertellen! Die Rupsengroep is wel een stel kanjers, hoor! 
We hebben een spelletje gedaan, waarbij je het goede 
boek moest zoeken, geen probleem voor ons. En … we 
mochten allemaal een eigen boek uitkiezen en lenen. Dat 
was weer een fijne ochtend met elkaar. Zo leren we met 
veel plezier weer nieuwe dingen bij de kleuters! 

 
Van de BSO 
In de gymzaal er 
wordt volop 
geplakt, geknipt 
en geschilderd.  
We maken van 
grote dozen onze 
eigen 
carnavalswagens.  
De kinderen hebben zelf een thema bedacht en een 
naam voor hun wagen.  
De volgende thema’s komen voorbij: Taarten, funny, 
carnavalsvirus, bloemen en nog veel meer.  
De laatste glitters worden op de wagen geplakt en dan 
kunnen we aan de slag met de verlichting, want die mag 
natuurlijk niet ontbreken.  
 
Maak er allemaal een leuk carnavalsweekend van! 
 
BSO Sprankel 
 
 



 

                                                              

Groep 4B 
Er wordt hard gewerkt bij ons in groep 4! We zijn deze 
week begonnen in een nieuw thema bij taal en spelling 
en ook met rekenen stomen we lekker door. 
Nog even en dan hebben we alle hoofdletters leren 
schrijven! We gebruiken nu al zoveel mogelijk de 
hoofdletters die we al geleerd hebben. Aan het begin van 
elke zin en als we een naam schrijven.  
En dan zijn er natuurlijk nog onze tafeldiploma's. We 
hebben al heel veel tafels geleerd en dus ook al heel veel 
diploma's gehaald. Soms lukt het niet in één keer, maar 
wat is het 
leuk om te 
zien dat 
een beetje 
extra 
oefenen er 
ineens voor 
zorgt dat je 
het dan 
tóch kunt! 
Supertrots 
op wat er 
allemaal al 
geleerd is!  
Tussendoor is er natuurlijk ook tijd voor wat meer 
ontspannende zaken. Zo heeft onze danscommissie 
(bestaand uit Ronan, Elise, Bente, Joris en Suus) een 
mooie dans bedacht bij het lied 'Non-stop, vol d'r op!' van 
de Snollebollekes. Als we volgende week maandag 
carnaval vieren, gaan we met de hele groep optreden en 
laten we zien hoe goed wij feest kunnen 
vieren! Volgende week woensdag verwachten we bezoek 
in de klas. We hebben met hulp van veel opa's en oma's 
sokpoppen gemaakt. Dit was onderdeel van ons IPC 
thema 'Speelgoed'. Om dat af te sluiten gaan we een 
sokpoppenvoorstelling verzorgen waarbij we onze opa's 
en oma's uitnodigen. We zijn daarvoor al druk aan het 
oefenen! 
En in de pauzes ontspannen we volop op ons bijzondere 
schoolplein. We bouwen en sjouwen en vinden het 
helemáál niet erg dat er veel tegels weggehaald zijn. Nu 
kunnen we lekker graven en kastelen bouwen. En die 
weggehaalde tegels? Die gebruiken wij gewoon om 
zwembaden, iglo's en andere bouwwerken van te maken. 
Heerlijk! 
 

Groep 4A 
Sokpoppentheater! 
Afgelopen weken hebben we gewerkt aan het IPC-thema: 
speelgoed. Er is gekeken naar speelgoed van vroeger en 
speelgoed van nu en de verschillen hiertussen. Welk spel 
is het oudste? Waaraan kun je dat zien? Ook hebben we 
elkaar vragen gesteld over het speelgoed dat we hadden 
meegenomen. Een voorbeeld van spelen is natuurlijk ook 
poppenkast spelen.  
Op 26 januari en 31 januari j.l. hebben we hulp gehad bij 
het maken van sokpoppen. Elk kind heeft een eigen sok 
omgetoverd tot een sokpop. De sokken hebben 
(gevlochten) haren, ogen, tanden en soms zelfs een shirt 
gekregen! Het was een feestje om hier samen mee bezig 
te zijn! Met de sokpoppen hebben we onze eigen mini 
theatervoorstellingen gemaakt. Deze gaan we op 
woensdag 22 februari laten zien aan onze opa’s en oma’s. 
Nog even oefenen en dan zijn we er klaar voor! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 6 
Wij hadden gisteren toch zo'n gekke dag. Iedereen was 
rustig aan het werk toen juf Sabine binnen kwam. Ze zag 
er een beetje gestrest uit en vertelde ons dat groep 5 
plots naar de Heideparkschool moest om een groepsfoto 
te maken. Ze maakte halve zinnen over een leerplicht 
ambtenaar en controle en dat groep 6 ook moest.  
 
 
 
 



 

                                                              

Wacht.....daar weten wij niets van! We kregen het er 
warm van. Gelukkig was het bijna pauze en had juf tijd 
om aan juf Mariëtte te vragen wat er toch allemaal aan 
de hand was. Zij kon ons vertellen dat het echt waar was. 
Ook wij moesten ons op de Heideparkschool melden om 
op de foto te gaan. Met een beetje gezonde argwaan mar 
ook met plichtsgevoel gingen we maar op pad. Daar 
aangekomen moesten we gaan zitten voor de fotograaf 
en werd ons heel langzaam duidelijk dat dit helemaal 
geen fotoshoot zou zijn. Het was een voorstelling. Er 
waren leuke trucs en knappe acts. Veel leuker dan op de 
foto gaan!! 
 
Als je binnenkort een keer langs ons lokaal loopt, zie je 
daar een wit kastje met boeken. Dit is ons zwerfstation. 
Puk, Ise en Lisa hebben dit geregeld en gevuld. Er zitten 
boeken in die je mag meenemen, mag lezen en weer mag 
laten zwerven. Doordat je het gelezen boek weer aan 
iemand anders geeft hebben heel veel mensen plezier 
van het boek.  Wat een goed idee van deze dames he?! 

 
Groep 8  
Vorige week 
donderdag waren 
we te gast bij 
loonbedrijf Roelofs. 
We kregen daar 
verkeersles over de 

landbouwvoertuigen. We begonnen met een intro waarin 
we uitleg en theorie kregen. Uiteindelijk mochten we het 
ook ervaren en zien in de praktijk. We fietsten 
bijvoorbeeld een grote landbouwvoertuig tegemoet, 
waarbij we moesten stoppen in de berm. Ook hebben we 
mogen zien en voelen hoe gevaarlijk een werktuig achter 
een trekker kan zijn. Het was leerzaam!  

We lijken ook wél echte ontwerpers van speelplaatsen. 
We hebben al verschillende creaties gemaakt, waaronder 
bunkers van zand. Maar vorige week hebben we op een 
prachtige zonnige dag ook een ‘hut’/ ‘iglo’ gebouwd van 
gebroken puin. We realiseren ons heel goed dat het 

allemaal niet vast ligt.   

 
 
 

SAAM welzijn 
Beste leerlingen, leerkrachten en ouders, 
 
Wij zijn Janienke, Maarten en Manoy (stagiaire), 
jongerenwerkers van Saam Welzijn en zullen regelmatig 
aanwezig zijn op de Sprankel!. Wat gaan wij doen als 
jongerenwerkers? Wij vinden het belangrijk dat we op 
een laagdrempelige manier aanwezig zijn op school. We 
willen graag investeren in het contact en kennismaking 
met de kinderen, leerkrachten en ouders.  
Wij willen ons bezig houden met de pauze activiteiten, 
lessen op maat en richten wij ons op preventie, 
participatie en waar nodig individuele begeleiding in 
overleg met ouders. Wij richten ons op 
talentontwikkeling en emotionele ontwikkeling. 
We willen graag de verbinding maken met de kinderen, 
leerkrachten en ouders om zo betrokken te blijven. Dit 
vinden wij voor nu belangrijk, maar ook als de kinderen 
naar het voorgezet onderwijs gaan, zodat de jeugd weet 
waar zij ons voor kunnen benaderen. We hopen een 
langdurige relatie op te bouwen. 
Wij zullen ons voornamelijk richten op de kinderen van 
groep 6, 7 en 8. Wij vinden het belangrijk dat we naast 
het kind staan en er voor hen te zijn, als maatje. 
Daarnaast kunnen ouders bij ons terecht voor eventuele 
opvoedvragen, klein of groot.   
Zijn jullie benieuwd wat wij als jongerenwerkers nog 
meer doen? Kijk op website saamwelzijn.nl of op sociale 
media, jongerenwerker_Janienke en 
jongerenwerker_Maarten.  
Wij hopen binnenkort langs te komen op school waarin 
wij onszelf verder kunnen toelichten en waar ruimte is 
voor kennismaking en vragen.  
Heeft u vragen? Bel of mail gerust! 
Wij hebben er veel zin in!  
Janienke Sluiter  Maarten van Os   
06-54320408 06-11474582 
j.sluiter@saamwelzijn.nl m.vanos@saamwelzijn.nl  
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Van het KDV 

 
Donderdag 2 februari hadden wij een uitstapje naar de 
bieb. Vanuit boekstart lezen ze het boek van de Nationale 
voorleesdagen;  Maximiliaan modderman geeft een 
feestje. We waren al lekker op tijd dus alle ruimte om een 
plekje te zoeken. Toen het boekje uit was, mochten we 
nog dansen op het liedje van Maximiliaan Modderman. 
Dit deden we, eenmaal terug bij het KDV,  nog eens 
dubbel en dwars over. Ook hebben we nog een mooie 
knutsel gemaakt van Maximiliaan die met al zijn knuffels 
in bad ging.  
 
Valentijnsdag hebben we natuurlijk ook niet zomaar aan 
ons voorbij laten gaan, alle kindjes hebben een zoenpasje 
gemaakt voor papa en mama.  
Op dit moment zitten wij volop in de carnavalssferen. 
Iedereen die wil,  mag verkleed komen en samen dansen 
we de polonaise. Fijn carnavals weekend gewenst! 
Alaaaff!!  

 
 
 
 
 
 
 

Oudergesprekken 
In de afgelopen weken waren er in de naschoolse uren de 
oudergesprekken, de zogeheten 10- minutengesprekken. 
Voor de ouders van groep 8 was er ruimer tijd gepland in 
verband met de verwijzing naar het voortgezet 
onderwijs. We hopen dat u naar tevredenheid het 
gesprek heeft kunnen voeren binnen de gestelde tijd. Als 
u het idee heeft, nog niet alles te hebben kunnen 
bespreken, willen wij u adviseren om een vervolgafspraak 
te maken. De leerkracht(en) zal/ zullen dat ook doen als 
zij dat zo ervaren. Daarnaast is het natuurlijk zo, dat u 
altijd naast de gespreksrondes een afspraak kunt maken 
om met de leerkracht(en) om iets te bespreken. Aarzel 
niet en neem gerust contact op. 

 
 
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 10 maart 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:directie.sprankel@catent.nl


 

                                                              

Agenda  
Februari 
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 vrijdag) 
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  
 

 
 
 
 
 
 

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  
     
 
 
 
 



 

                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


