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Ruimte voor foto

Lente in de Duizendpotengroep

Babynieuws
Juf Kim Neulen van de
kinderopvang is op 24 maart
j.l. de trotse mama geworden
van zoon Mats. Een flinke vent
van bijna 9 pond!
De hele familie maakt het
goed.
Als u juf Kim een kaartje wilt
sturen, kunt u deze inleveren
op school en dan sturen wij
het door.
Juf Kim gaat medio juni voor 4 dagen weer aan het werk.

Nog meer babynieuws
Juf Liza Eikelboom is in blijde verwachting van haar 2e
kindje. Medio augustus is zij uitgerekend.

1 aprilgrappen
Vandaag is het 1 april en de grappen zijn niet van de
lucht! Zo had de nieuwe juf van de Bijengroep, juf Rianne
een vogel gevangen onder een emmer en kinderen
moesten bij toerbeurt op de emmer
zitten om te voorkomen dat hij zou
ontsnappen. Na nader onderzoek
bleek het te gaan om een heel
bijzonder ras dat zeker niet behoort
tot de gevleugelde soorten. Het was
namelijk een knuffel kikker …. 1 april
kikker in je bil!
Ook in de andere groepen en tussen
de meesters en juffen zijn er volop geintjes.
Gezellig hoor!

Beste ouders,
Het kinderdagverblijf is goed gestart en er is veel
belangstelling voor door nieuwe ouders. Klaarblijkelijk
zijn er veel baby’s geboren de laatste tijd of op komst en
die hebben allemaal een opvangplaatsje nodig.
Wat babynieuws betreft is het ook booming bij de juffen
van de kinderopvang.
Fijne en blije berichten. Vandaag ook veel blije
gezichten.
We hadden een leuke en gezellige dag met ontzettend
veel grappige 1 april voorvalletjes.
Vanuit mijn kantoor hoorde ik telkens kinderen smoezen
met elkaar in de keuken om de koffie of thee van de
meester of juf te voorzien van alles wat er niet in hoort.
Laptops die op verzoek van de meester ingepakt
moesten worden met folie in verband met straling, het
overmatige zeep gebruik bij de kleuters werd
onderworpen aan een DNA vingerafdrukonderzoek etc.
Maar waar echt iedereen blij van werd, is het startsein
voor het ontwerpen van het nieuwe schoolplein. Daar
heeft iedereen mega veel zin in. Groep 8 staat al met
een half been in het voortgezet onderwijs maar nu
constateerden zij dat de voltooiing van dit nieuwe plein
aan hun neus voorbij gaat! Dus even een wolkje voor de
zonnige gezichten.
Mariëtte Reimert
Directeur Sprankel!

Project schoolplein

Thuisonderwijs?
Ten tijde van de lockdowns en quarantaine werd het
volgen van thuisonderwijs een vanzelfsprekendheid.
Nu is alles weer terug bij normaal en is het thuisonderwijs
in principe weer voorbij.
Dus wanneer kinderen thuisblijven vanwege
griepverschijnselen, starten we geen thuisonderwijs meer
op. We gaan er vanuit dat kinderen thuisblijven omdat ze
te ziek zijn om naar school te komen.
Uiteraard zullen we in zeer uitzonderlijke situaties in
overleg met u wel overgaan op thuisonderwijs.
Nu maar hopen dat de griepgolf waar we nu nog in
verkeren, snel voorbij is en dat we allemaal fijn elke dag
op school kunnen zijn.

Vandaag is het project schoolplein gedurende de maand
april gelanceerd bij alle groepen, inclusief de peuters.
Kinderen mogen mee gaan denken over de invulling van
het nieuwe schoolplein. Het doel is meer groen en
minder tegels. Vanochtend hebben alle groepen een
introductie gehad met een filmpje van buurman &
buurman. https://youtu.be/YxwAKQpSK8o.
Erg leuk en grappig. Als u goed kijkt, ziet u dat onze
acteurs meester Jeffrey en meester Sander zijn.
We gaan samenwerken met Anno 2000 die het geheel
gaan ontwerpen en uitvoeren. Vandaag waren zij ook
aanwezig om met elke groep een aftrap te doen en te
inspireren hoe te werken.
We gaan uit van een vlekkenplan op de plattegrond van
ons plein, verdeeld in zones (vlekken). Elke groep/ unit
mag voor een bepaald deel ontwerpend en ontdekkend
leren. Uiteindelijk wordt het geheel gepresenteerd op 26
april aan de ontwerpers en daar gaan zij verder mee aan
de slag.
Hoe geweldig is het om zo betrokken te worden bij de
omgeving die misschien wel het allerfijnst is aan naar
school gaan.

Pasen op school
Het duurt nog even maar op donderdag 14 april hebben
we 2 schoolvieringen met als thema; “Zij aan zij”. Hierin
wordt aandacht besteed aan wat Pasen betekent. We
hebben een onderbouw – en een bovenbouwviering. In
eerdere jaren werden ouders bij toerbeurt hiervoor
uitgenodigd. Dat gaan we ook weer doen vanaf het
nieuwe schooljaar. Nu is dit onze eerste gezamenlijke
viering weer met alle groepen na de coronajaren en
omdat niet alle ouders van alle groepen meer aan de
beurt kunnen komen, gaan we deze viering en de
slotviering van dit schooljaar alleen met de kinderen
doen.

Eitje tikken
Beroemd in Lemelerveld en omstreken is het fenomeen
Eitje tikken!
Dat gaan we natuurlijk ook dit jaar weer doen. Uw kind
mag 1 hardgekookt ei meenemen op donderdag 14 april
en dan zullen wij eerst per klas een tikwedstrijd
organiseren. Dit geldt ook voor de donderdagpeuters. De
winnaar van elke klas strijdt tegen de winnaar van de
andere groepen. Uiteraard
gaan de meesters en juffen
het ook tegen elkaar
opnemen! U hoort het vast
thuis nog want de
aanmoedigingen zijn enorm.

Groep 8

Groep 6

Er was eens een 1 april grap waar niemand in trapte (echt
wel, aldus meester)

Bank voor de
klas
Deze week is
het de week
van het Geld
met als
programma
“Bank voor de
Klas” en is een samenwerking tussen 16 verschillende
banken. Banken vinden het belangrijk om zich in te zetten
voor financiële educatie.
Naast geld uitgeven, hebben we het in de klas juist ook
gehad over verdienen en sparen. Goed om daar even
met de kinderen over te praten en erg leuk om te horen
hoe de kinderen soms al “actief” bezig zijn met sparen.
Aansluitend op deze les hebben we afgelopen dinsdag
een gastdocent gehad in de klas. Deze gastdocenten zijn
bankmedewerkers die met veel plezier gastlessen
financiële educatie, op basisscholen in Nederland geven.
Onze docent, Maud (mama van Tijn in gr. 1-2 A), werkt bij
de bank te Lemelerveld en kwam ons iets vertellen over
de bank en alles wat daarbij hoort. Ze sloot af met een
leuke quiz, de Cash Quiz, dit is een spannende quiz over
verstandig omgaan met geld.
De klas werd in 5 groepjes verdeeld. Elk groepje kreeg
een bordje waarop ze de antwoorden mochten schrijven.
De antwoorden werden door de docent op het digibord
ingevoerd en zodoende kwam er een winnaar uit. De
winnaars kregen een mooi certificaat. Maar we doen met
onze klas ook mee aan de landelijke quiz, ons gemiddelde
(resultaten quiz) wordt gemeten met de rest van
Nederland en mochten we het goed doen, dan is er weer
een leuke prijs te verdienen. Erg leuk en vooral leerzaam.

Meester Sander zei dat hij matjes had besteld voor de
laptops tegen wifi straling.
Hij zei dat het slecht was voor de ontwikkeling van jonge
kinderen. Helaas kwamen de matjes pas over twee
weken binnen. Hij had wel een tijdelijke oplossing,
iedereen moest aluminiumfolie om zijn/haar laptop. En
hij zei dat als je dat wilde extra aluminiumfolie op je
schoot kon leggen voor extra bescherming.
Maar toen hadden we het door! We maakten van het
aluminiumfolie ballen en gingen meester Sander ermee
bekogelen.
Hoewel iedereen zei dat ze er niet ingetrapt waren, had
wel iedereen netjes zijn laptop ingepakt en een strook
folie op schoot! Dus meester Sander denkt dat er toch
wel wat kinderen ingetrapt zijn.
Groetjes Ravi Koenjer & Boet Duteweerd

Groep 4

Juf zonder stem

Lentekriebels, tennisclinic en een juf zonder stem

Omdat er veel juffen ziek zijn (geweest), kon onze klas de
laatste tijd niet, zoals gebruikelijk, gesplitst worden. Eén
van onze juffen werd telkens in een andere klas ingezet.
Vorige week vrijdag werkte juf Hilde bij de kleuters en
was juf Sandra bij ons in de klas. Het was een bijzonder
rustige dag want juf Sandra was haar stem kwijt. Ze kon
alleen nog maar fluisteren! Gelukkig kunnen we allemaal
goed lezen. Juf typte steeds wat ze wilde zeggen en wij
konden
dat lezen
op het
digibord.
En soms
nam één
van de
kinderen
even de
taak van
juf over en
vertelde luid en duidelijk aan iedereen wat de bedoeling
was. We hebben veel zelfstandig gewerkt. Het werd
uiteindelijk een prima dagje. Juf was heel trots op ons!

Lentekriebels
Vorige week hebben we lessen gehad over Lentekriebels.
We leerden van alles op het gebied van weerbaarheid,
relaties en seksualiteit.
We hebben het gehad over aanrakingen: Niet iedereen
vindt dezelfde aanraking prettig en niet iedereen wil door
dezelfde persoon aangeraakt worden. Dit is voor
iedereen anders en verschilt per persoon. Dat is niet erg!
Zo is het gewoon. Je moet dus goed opletten als je een
ander aanraakt of de ander het ook wil. Ook als de ander
jou aanraakt en je dat niet fijn vindt, moet je dat
vertellen. Ook als de ander ouder is, of zegt dat het een
geheim is wat je niet mag doorvertellen. Dat kan best
lastig zijn. Zorg ervoor dat je het aan iemand vertelt die je
vertrouwt.
Verder hadden we het over een ja-, nee- of twijfelgevoel.
We hebben geleerd hoe je duidelijk 'Nee' kunt zeggen,
met je stem en met je lichaam. En dat je bij een 'neegevoel' altijd naar een volwassene kunt gaan die je
vertrouwt.
Tennisclinic
We hebben
allemaal kennis
gemaakt met de
tennissport door
een tennisclinic die
werd gegeven door
een echte
tennisleraar van de TC Lemelerveld. We hebben geleerd
hoe je moet opslaan en natuurlijk hoe je de bal vakkundig
terugslaat. Dat viel nog niet mee voor iedereen, maar aan
het eind van de les ging het beduidend beter dan aan het
begin!

Groep 1-2 B
Wist-u-dat …
*… wij een hele leuke theatervoorstelling hadden bij ons
op school? Met vogel Coco, een gitaar, ukelele en veel
muziek!
*… de Rupsen zingen
erg leuk vinden? Wij
kennen al veel liedjes
over het voorjaar,
bloemen & de Lente!
*… juf Alinda ook
weer een mooi lied
bedacht had? Met
muziekinstrumenten
erbij en … “een kikker in je bil!”
*… voor ons ‘Letterkastje’ allemaal spulletjes gezocht zijn
met de letter /L/ ? Iedereen was weer heel fanatiek, want
… we maken er soms een wedstrijdje van! (Dus … kastje
zó weer vol!)

*… de letter /L/ vaak bij “fijne” dingen hoort? Bij … Lente,
Lief, Leuk, Lekker, Logeren en bij Lachen! En dát past
precies bij de Rupsengroep!
*… juf Hilde (Veltjen) vorige week Corona had en niet bij
ons in de groep kon zijn? Maar gelukkig was er een
invaljuf: juf … Hilde (Elshof)!Dat was wel heel toevallig en
grappig!
*… wij nog steeds de mooiste bloemen verkopen in onze
bloemenkraam? En ze zijn niet duur, want we tellen &
rekenen heel goed!
*… er nu ook een Tuincentrum in het Uilennestje is? Daar
wordt eerst een ontwerp voor een tuin gemaakt door
ons. Daarna gaan we die tuin ook echt zelf ‘aanleggen’
met zand, sierstenen, terrastegels, ‘water’, gras,
bloemen, struiken en bomen. Het wordt steeds prachtig,
hoor!
*… iedereen een echt lammetje geaaid heeft? Het was
van Tygo uit de Duizendpotengroep en het kleine
schaapje had hele zachte krulletjes … mmmm!
*… er een aardige
mevrouw van de bieb
speciaal op bezoek
kwam in alle
kleutergroepen?
*… zij ons verteld heeft
over de Bee-Bot? Dat
is een soort robot-bij!
Daarmee kun je
spelletjes doen waar je
veel van kunt leren!
(En dát willen wij altijd heel graag!)
*… we ook mogen gaan méé denken over de inrichting
van ons kleuterplein? Hoera, dat vinden wij een heel
goed plan van de juffen & meesters!
*… de Rupsen namelijk veel verstand hebben van “spelen
op het plein”? Dus we komen vast met mooie, nieuwe
ideeën!
*... die nieuwe plannetjes misschien later nog een keer
verklapt worden aan jullie? Tot de volgende keer dus, wij
gaan nu druk aan de slag!

Groep 1-2 C
Het is nu echt lente in de
Duizendpotenklas, want
de letters van tuinkers
komen eindelijk boven de
grond! De bonen
wortelen gestaag op de
bedjes van watten en er
ontstaan kleine tuintjes
van geknutselde
hyacinten. Ook in de
grote bak schieten de
plantjes uit de grond. Hoe
groot zullen ze volgende
week zijn?.. We houden het allemaal keurig bij!
We leren het versje ‘Bloesemblij’ en een lente-liedje van
juf Alinda. Het Engelse liedje ‘Sing a song of flowers’
kunnen we al lekker meezingen en swingen!
We hebben een proefje gedaan met 3 witte tulpen die
we in een mengseltje van water en ecoline-verf hebben
gezet. Onze voorspelling werd waarheid, want de stelen
kleurden een beetje rood, blauw en geel! We
concluderen dat
de bloemen
dus echt water
opzuigen.
Donderdag
werden we
getrakteerd op
een
interactieve dansen
muziekvoorstelling van het Maan-en Merlijn theater
n.a.v. het prentenboek ‘Coco kan het’. Dit boek gaat over
het vogeltje Coco dat leert vliegen. Er werden veel leuke
liedjes gezongen waarbij we zelf veel bewegingen

mochten doen, superleuk!

Volgende week gaan we het hebben over de jonge dieren
op de boerderij.
We namen al een klein voorproefje hierop. Tygo had
namelijk het ‘fles-lammetje’ Bella meegebracht en
vertelde ons over het voer, de hoefjes, de navelstreng, de
poepkeutels en beantwoordde al onze vragen. Wie wilde,
mocht tenslotte Bella even aaien over het zachte vachtje,
zo lief!
We zijn benieuwd wat de lente nog meer voor ons in
petto heeft…

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 15 april 2022

Agenda
April
Vr. 1 april
schoolplein
Za. 2 april;
Wo. 6 april;

Peuters
Wist u datjes van de
peuters
Wist u dat.....
….. wij nog een paar
weken werken over de
lente?
….. wij een liedje hebben
geleerd over een tulp, een
krokus en een hyacint?
….. wij naar een echte
bloemenwinkel zijn
geweest?
….. wij dit heel leuk
vonden?
….. wij een tulp hebben gekregen?
….. wij ook nog een liedje hebben geleerd van juf Alinda
over dieren op de boerderij?
….. wij een echt lammetje mochten aaien?
….. de baby van juf Kim Neulen eindelijk is geboren?
….. wij een foto hebben gezien?
….. wij het een hele lieve baby vinden?

Start projectweek

Vr. 15 april;
Ma. 18 april;
Wo. 20 april;
Do. 21 april;
Vr. 22 april;
Ma. 25 april;
Wo. 27 april;
vr. 29 april;
Za. 30 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
Afsluiting schoolproject schoolplein
Oud papier inzameling

Mei
2 t/m 6 mei;
za. 7 mei;
ma. 9 mei;
do.26 mei;
vr. 27 mei;
di. 31 mei;

Meivakantie
Klussenteam
Start projectweek Erfgoed
Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij
Vrije dag na Hemelvaart
Schoolreisje gr. 3 t/m 7

Vr. 8 april;
Ma.11 april;
Di. 12 april;
Do. 14 april;

Juni
do. 2 juni;
Vr. 3 juni;
ma. 6 juni;
vr. 10 juni;
di. 14 juni;
do. 16 juni;
za. 18 juni;
ma. 20 juni
t/m 22 juni
ma. 20 juni
t/m 24 juni
wo. 23 juni;
ma. 27 juni;
wo. 29 juni;

Juli
ma. 4 juli;
di. 5 juli;
do. 7 juli;
groep
vr. 8 juli;
wo. 13 juli;
do. 14 juli;
vr. 15 juli
t/m
vr. 26 augustus

Sportdag gr. 5 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Vrije dag aan Pinkstervakantie
2e Pinksterdag
Start Pinkstervakantie
Laatste dag Pinkstervakantie
Schoolfotograaf op school
Juffen – en meesterdag gr. 5 en 6
Feest bij de kleuters (schoolreisje)
Klussenteam
Schoolkamp gr. 8

Peuterpleinfeestdagen
Zomerrapport mee
Groep 8 middag naar het VO
Deze week oudergesprekken
Studiedag alle kinderen vrij

Doorschuifmoment nieuwe groep
juffen- en meesterdag gr. 7 en 8
Doorschuifmoment nieuwe
Slotviering op school
Musical groep 8
Slotfeest
Start zomervakantie om 12 uur

