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Ruimte voor foto

Coronaperikelen
Alle maatregelen zijn afgeschaald maar op dit moment
neemt het aantal besmettingen weer toe. We
verwachten dat dit de naweeën zijn van de
voorjaarsvakantie en carnaval vieren.
Wij kunnen als school zelftesten aanvragen en nu is er
aangegeven dat deze ook beschikbaar komen voor de
jongere kinderen. Er is deze week een grote bestelling
gedaan maar de levering ervan is nogal onvoorspelbaar.
Op het moment dat we duidelijkheid hebben over wat we
binnenkrijgen, zullen we dit verder oppakken en u nader
informeren.

Wandel3daagse
De wandel3daagse in Lemelerveld wordt georganiseerd
door een oudercomité met afvaardiging van de 3
scholen.
Zo heeft voor onze school Dick van Leusen dit jarenlang
gedaan. Zijn kinderen zijn inmiddels van school en nu
wordt het tijd voor opvolging. Wie heeft er zin en maakt
tijd vrij om dit op zich te nemen, eventueel samen met
een vriend(in), een collega-ouder? Voor meer info kunt u
terecht bij de voorzitter van de oudervereniging; Cindy
Simons (tel; 0572330870). Mogelijk wordt u ook door
haar benaderd omdat we wellicht uw naam op de
ouderhulplijst hadden staan bij het onderdeel: assisteren
bij activiteiten.
Alvast bedankt voor uw aanmelding.

Ruimte voor foto

Beste ouders,
Na een heerlijk weekje vrij vanwege de
voorjaarsvakantie is iedereen weer uitgerust en
enthousiast begonnen. Helaas geen carnaval op school
maar wat in het vat zit, verzuurt niet.
Het team had maandagmiddag een studiemiddag en
zijn verder bekwaamd in het geven en toepassen van
IPC. Gedurende deze week waren er ook
groepsbesprekingen naar aanleiding van de uitkomst
gemaakte toetsen. Tijdens deze gesprekken zijn goede
afspraken gemaakt om tot een nieuw lesplan te komen
met de groep voor de komende lesperiode. Bijna alle
ouders hebben inmiddels een gesprek gehad met de
leerkracht over de ontwikkeling en vordering van hun
kind(eren) en de kinderen van groep 8 hebben hun
verwijzingsgesprek gehad in bijzijn van de ouders en de
leerkracht.
Zo zijn we na een weekje rust er dus weer vol in gegaan.
En wat was het fijn en normaal om weer ouders de
school in en uit te zien lopen.
Inmiddels zijn alle kinderen de school uitgelopen en
start er een welverdiend weekend voor iedereen.
Veel leesplezier en een fijn weekend.

Mariëtte Reimert
Directeur Sprankel!

Opslag materialen
Vanaf april komt er tijdelijk een opslag van materialen
voor wegenbouw omdat er dan gedurende 6 weken aan
de Schoolstraat gewerkt gaat worden. We hebben
gekeken wat een handige en een bereikbare plek is voor
een vrachtwagen om 2 zeecontainers te plaatsen en
komen uit op de groenstrook direct achter de P plaats
aan de zijkant. Dit betekent in de praktijk dat de rotonde
en de wachtplekken en de overige P plaatsen op het gras
beschikbaar blijven en een klein deel tijdelijk niet.

Jaarvergadering OR
Dinsdag 8 maart a.s. wordt de ouderraadsvergadering om
20 uur omgezet naar de jaarvergadering van de OV.
Deze vergadering is toegankelijk voor alle ouders en vindt
plaats in de Octopus.

Groep 8
Met IPC hebben we de afgelopen tijd gewerkt aan het
thema "onze
plaats in de
ruimte". Het
thema is
bijna
afgelopen,
we werken
er nog twee
weken aan
en gaan dan
verder met
een nieuw
thema. Om nog meer over het thema te leren doen we
soms ook een uitstapje of komt er iemand in de klas over
het onderwerp vertellen. Afgelopen donderdag was zo'n
soort uitstapje. Midden in de Octopus stond een grote
tent, maar dan wel een opblaastent. Toen de les was
begonnen, mochten we zelfs in die tent. Daar konden we
op de grond zitten en met een beamer werden er allerlei
beelden van het heelal op het dak van de tent
geprojecteerd. Dat was superleuk. De meneer vertelde
van alles over de sterren, de zon, de planeten en iedere
keer konden we het bekijken op het dak. Heel gaaf!!

Wisten jullie bijvoorbeeld dat er planeten zijn die
helemaal uit gas bestaan? Of dat de zon over 5 miljard
jaar op is gebrand? En dat er nog veel meer zonnestelsels
zijn?
Toen de gastles was
afgelopen, moest je
weer uit de tent
klimmen, dat was nog
best een toestand
hoor. Maar gelukkig is
er niemand gewond
geraakt en was het
een leuke ervaring.
We hebben de
ochtend afgesloten
met een lekkere tosti,
dat hadden we na zo
hard werken wel
verdiend hoor! Wilt u
een keer tosti's of
croissantjes bestellen,
kom gerust langs. In
groep 8 zitten de beste koks!!

Groep 6
Lezen is scoren”
Afgelopen week is groep 6 met
het project “lezen is scoren”
gestart. In dit project werkt de
Bibliotheek samen met de
buurtsportcoach of een
sportvereniging om lezen &
bewegen bij kinderen te
stimuleren. Bij de start krijgen de groepen een collectie
boeken over o.a. sport, bewegen en gezonde voeding.
Zes weken lang krijgen de kinderen vrije leestijd en als ze
een boek uit hebben, plakken ze een sticker op de poster
in de klas. Aan het einde van het project volgt een leuke
afsluitende sportactiviteit georganiseerd door de
sportvereniging/ buurtsportcoaches.

START: In week 1 gaan we van start. De leesconsulent van
de bibliotheek komt samen met de buurtsportcoach in
deze week uitleg geven over het project, een filmpje
laten zien en de materialen uitreiken. De poster wordt in
de klas opgehangen en het scoren kan beginnen!

SCOREN: De leerlingen lezen dagelijks in hun eigen boek.
Is het boek uit? Dan wordt er een sticker op de poster
geplakt! Hoeveel boeken lezen jullie per week? Welke
boeken zijn het populairst in jouw klas?

RUST: In week 3 is de rust. De leesconsulent komt
opnieuw in de klas om met de leerlingen te praten over
de gelezen boeken. Welke boeken zijn favoriet en
hoeveel zijn er al gescoord?

SCOREN: De leerlingen lezen dagelijks in hun eigen boek.
Is het boek uit? Dan wordt er een sticker op de poster
geplakt! Hoeveel boeken lezen jullie per week? Welke
boeken zijn het populairst in jouw klas?

FINISH: In week 7, na ca. 6 weken boeken ‘scoren’, tijd
om te finishen tijdens de gymles!

Groep 4
Nieuws uit groep 4!
Rekenen:
We hebben geoefend met het meten met
een liniaal van 30 centimeter en een
meetlint van 1 meter lang. Wat is er
ongeveer 1 meter? Wat is er ongeveer 2
meter?
Ook oefenen we nog steeds heel veel met
de tafels. Wat is er nu leuker dan om dit
samen met een klasgenootje in een
speelse vorm te oefenen?
IPC:
Ons IPC thema is nog
steeds vervoer. We
maakten ons eigen
ontwerp van een voertuig.
Dit voertuig moest aan een
aantal eisen voldoen om
iemand veilig naar de
andere kant van de klas te brengen. Natuurlijk wilden we
dit ontwerp ook graag uitvoeren en testen, dus dat
hebben we gedaan. Interessant om de dingen die je op
papier ontworpen hebt, in het echt te gaan maken.

Vertelbeurt:
Afgelopen week
zijn we officieel
begonnen met
de
vertelbeurten!
Dit zijn een soort
minispreekbeurten die ieder kind in groep 4 doet. Je
vertelt aan de klas over iets wat je leuk vindt en leert ze
daarover van alles! We vinden het super leuk om naar
elkaar te luisteren en nieuwe dingen te leren over
verschillende onderwerpen!

Groep 1-2 C

Groep 1-2 B

Nieuws uit de Duizendpotengroep
Het was voor de Duizendpoten weer even vroeg opstaan
na een weekje vakantie! Gelukkig wist de jeugdraad van
de carnaval daar wel raad mee! Na een voorstelrondje en
een dansje knalden de carnavalskrakers uit de speakers
en hosten we gezellig mee in een mega-polonaise op het
plein….. we zijn weer wakker!
In de klas zijn we echter iets rustiger van start gegaan.
We hebben in kleine groepjes gesproken over de
vakantie. Wat hebben we het fijn gehad! Helaas waren er
nog wel veel Duizendpoten die week in quarantaine
geweest.
Gelukkig zijn we inmiddels weer compleet en hebben we
allemaal in de bibliotheek van de Octopus een boekje
mogen uitzoeken en scannen. In de klas vertelden wij aan
elkaar waarom we nou juist dàt boekje hebben
uitgekozen: is het vanwege de grappige plaatjes op de
kaft, of is het om het onderwerp? Zou het een spannend,
vrolijk of verdrietig verhaal zijn? We zullen het gauw
genoeg horen en zien!
Ook zijn we druk aan het meten: meten met water in
flesjes en bakjes, maar ook meten met ‘het wondertouw’,
meten met handen en voeten of met je hele lijf.
Inmiddels zijn we het nieuwe IPC- thema ‘Bloemen en
planten’ gestart. Met een kijkblad en potlood in de hand
maakten we een wandelingetje door de wijk, op zoek
naar takjes met knoppen, narcissen, krokussen,
vogelnesten, vogels en nog veel meer. Ondertussen
moesten we turven, hoeveel we van elk hebben gezien.
Dat was best een klusje met zoveel bloemetjes en die
vogelvlucht in de lucht!
In de klas zullen wij binnenkort als thema-hoek een
bloemenwinkel en een hoveniersbedrijfje inrichten. Wat
hebben we hiervoor nodig?... Zo ontdekten we bij toeval
toen we naar de gymzaal liepen, dat de tuin van
Duizendpootje Robin door hoveniers onder handen
wordt genomen! De hovenier die daar bezig was, legde
ons uit, dat een hovenier vaak terrassen aanlegt, nieuwe
schuttingen plaatst, nieuwe planten en/of bomen plant,
maar ook vaak onderhoud aan de tuin pleegt. Weten we
dat ook weer en kunnen we nu mooi onze spullen bij
elkaar gaan zoeken. Bedankt Robin, dat we even
mochten spieken!

Nieuws uit de Rupsengroep
De week voor de voorjaarsvakantie hebben we afscheid
genomen van ons lieve Rupsje Carmen uit groep 1. Zij is
weer verhuisd naar Spanje. De kleuters hopen wel dat ze
daar ook net zo’n leuke school als Sprankel! zal krijgen!
Carmen heeft ons op lekkere dingen getrakteerd en wij
hadden cadeautjes voor haar. Een Babyborn pop en een
heel mooi zelf gemaakt Berenboek, met allemaal lieve
wensen van de Rupsen. Daar is iedereen echt heel druk
mee geweest, kijk maar naar de foto’s. Carmen heeft
natuurlijk een hele dikke knuffel van ons gehad!
Ook was er heel vrolijk nieuws: de baby bij Brent is
eindelijk geboren! Het is een jongetje met de stoere
naam Julius. Samen met Brent hebben we deze week
heerlijk gesmuld van beschuit met blauwe muisjes …
mmm! We zijn al aan het knutselen voor iets moois, dat
bij Julius op zijn kamertje kan hangen.
Ons thema “Ziek zijn & het ziekenhuis” hebben we nu
echt afgesloten. De huishoek is weer gewoon een gezellig
huisje en de operatiekamer & apotheek zijn opgeruimd.
Natuurlijk hebben we al een nieuw thema bedacht waar
we over werken, spelen, zingen en knutselen: “Bloemen
& planten”. De opening voor dit thema is al geweest. We
hebben samen een speurtocht door de natuur gemaakt!
Daarbij had iedereen een kleurplaat met allerlei dingen
uit de natuur die we mochten zoeken. Leuk, we hebben
echt heel veel dingen gevonden, want …. ‘speuren’
kunnen de Rupsen wel!

Peuters
Wist u datjes van de peuters
Wist u dat.....
….. wij allemaal een fijne vakantie hebben gehad?
….. wij heel veel zin hadden om weer naar school te
gaan?
….. wij in de kring mochten vertellen over wat we
allemaal gedaan hebben in de vakantie?
….. juf Kim B. sinds deze week weer bij ons aan het spelen
is?
….. zij vindt dat we allemaal hele grote peuters zijn
geworden?
….. wij vanaf volgende week gaan werken over een nieuw
thema?
….. wij het gaan hebben over bloemen en planten?
….. wij dan een bloemenwinkel in onze klas krijgen?
….. wij deze week genoten hebben van het mooie weer?

Maar met ingang van 1 maart j.l. zijn we geopend voor 5
dagen per week.
En we kunnen nu al melden dat de aanmeldingen volop
binnenstromen. Voor de dinsdag geldt nu al een
wachttijd!
We gaan over een poosje dit officieel openen en bieden
dan ook de gelegenheid aan belangstellenden om een
kijkje te komen nemen.

De volgende nieuwsbrief
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 18 maart 2022

Agenda
Maart
Za. 5 maart;
Klussenteam
Ma. 21 maart; Week van de lentekriebels
Ma. 28 maart; Verkeersexamen theorie groep 8
April
Za. 2 april;
Wo. 6 april;
Vr. 8 april;
Ma.11 april;
Di. 12 april;
Do. 14 april;

Kinderdagverblijf
Na een best lange aanlooptijd is het dan zover!!! Naast
een eigen peuterklas en BSO is dan nu ook het
kinderdagverblijf Sprankel! een feit.
We hadden te maken met vertraging gedurende de
aanvraag.

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

