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Schoolvoetbalprijs

Dinsdag 19 april
Helaas is er verwarring over het wel of niet vrij zijn op
dinsdag 19 april a.s. Dit komt waarschijnlijk door een
vermelding op het in juni j.l. uitgegeven activiteitenplan.
Het enige juiste is dat de kinderen a.s. dinsdag wel op
school verwacht worden. Als u n.a.v. deze vermelding in
de problemen komt met uw planning of invulling van
deze dag, dan verzoeken we u om dit te melden via de
mail aan de directie:
directie.sprankel@catent.nl

Schoolvieringen
Mooi en sfeervol waren de twee schoolvieringen die we
gisteren hadden. We stonden stil bij de betekenis van
Pasen en vierden hoe fijn het is dat we alles weer samen
mogen doen; zij aan zij. Deze vieringen kenmerken zich
altijd door een fijne ingetogen sfeer waarbij respect en
aandacht de boventoon voeren. Middels een digitaal
prentenboek, versjes en vrolijke lenteliedjes, passend bij
de leeftijdsgroep, leerden we nog beter de betekenis van
samen vieren. Tijdens de onderbouwviering kwamen de
peuters ook nog even meezingen.
Filmpje van de peuters die zingen.

Bloemenperkje
Bij de afstapplek voor de ouders met de jongste kinderen
die op de fiets komen, heeft onze schoolbuurvrouw een
perkje prachtig aangeplant. Dat is ook al opgemerkt door
meerdere ouders. Echter is er ook opgemerkt dat er
meerdere kinderen zomaar door het perkje lopen.
Zij zijn zich hier waarschijnlijk niet bewust van. Wilt u uw
kinderen erop attenderen om hier bewust mee om te
gaan, zodat de goede
intenties van
onze schoolbuurvrouw ook
tot bloei kunnen komen?

Beste ouders,
Vandaag is iedereen alvast heerlijk vrij vanwege Pasen.
We kunnen terugkijken op een paar leuke en actieve
weken waarin er voor de kinderen naast het vaste
lesprogramma van alles extra viel te beleven.
Groep 8 rondde het verkeersexamen af, er was
schoolvoetbal, juffendag voor groep 1-2, schoolplein
ontwerpen, schoolvieringen, zang- en dans oefenen.
Ook voor de leerkrachten waren er dus veel extra
activiteiten met de klas. Afgelopen dinsdag kregen we
hoog bezoek! Onze school werd gevisiteerd door een
onderzoeksbureau in opdracht van Catent.
Leerkrachten, kinderen, ouders en het MT werden
bevraagd naar hoe het is op onze school. Wat is onze
cultuur? Wat willen we bereiken met de kinderen?
Vinden de kinderen dat ze goed onderwijs krijgen en hoe
zien de ouders dit?
Al met al een dag vol met soms ingewikkelde vragen
waarop een simpel antwoord soms verhelderend
genoeg is. Onze hoogste doel is immers dat kinderen
opgroeien tot gelukkige volwassenen en mogen worden
wie ze zijn en daarvoor zo optimaal mogelijk mogen
leren en ontwikkelen.
We kregen bij de terugkoppeling hele mooie
complimenten. Ze hadden zelden een school gezien die
zo open en transparant werkt als onze Sprankel!
Daar ga je zelf ook van glimmen en sprankelen!
Ik wens u allen mooie en gezellige
Paasdagen toe.
Mariëtte Reimert
Directeur Sprankel!

Eitje tikken
Hoe simpel kan het soms zijn om iets te organiseren!
Men neme een heeeeel hard gekookt ei mee en dan
komt daar een heleboel plezier uit voort.
In de eigen klassen werd er gestreden voor het
klassenkampioenschap eitje tikken 2022.
Deze winnaars gingen door naar de schoolfinale, die
buiten bij het muurtje plaats vond.
Maar eerst gingen de meesters en juffen het tegen elkaar
opnemen. Onder luid gejuich en oorverdovende
aanmoedigingen, barstte deze strijd los. Meester Job van
groep 5 werd de winnaar. Wat wil je ook met zo’n lange
meester! Voor hem een eitje om iedereen weg te tikken.
Aansluitend kwam de schoolfinale, waar ook meester Job
aan deel mocht nemen. Van de jongste peuter tot en met
groep 8 bonden ze met elkaar de strijd aan. Uiteindelijk
kon niemand om Lars Kogelman (groep 6) heen en werd
hij de schoolkampioen eitje tikken 2022 van Sprankel!.
Alle kinderen konden rekenen op een heerlijk paaseitje,
de winnaars kregen een mooie paashaas en Lars als
winnaar ontving ook nog een reuzegroot ei!
Toen was het tijd om te gaan lunchen en dat deden we
met een gezamenlijke picknick op het voetbalveld.
Een prachtige dag.
Filmpje van het dansen Zij-aan-zij!

Wandel3daagse
Dit jaar wordt er voor de 44ste keer een wandeldriedaagse (W3D) georganiseerd in Lemelerveld.
De W3D is er voor iedereen en wordt georganiseerd op
initiatief van de gezamenlijke ouderraden van de drie
Lemelerveldse basisscholen. We vinden het leuk wanneer
ook dit jaar weer de kinderen van de scholen en de
ouders, verzorgers, opa’s en oma’s deelnemen. De W3D
wordt gelopen in de week van 16 t/m 19 mei 2022. Er zijn
routes van 5 en 10 km.
Meer informatie vind je in de brief die als bijlage is
toegevoegd.

Afmelden via parro?
Het valt ons op dat kinderen afgemeld worden via de
parro app wanneer zij bv. ziek zijn. De afspraak is dat dit
telefonisch gedaan dient te worden, voorafgaand aan de
schooldag. Wilt u hier rekening mee houden?

momenten waar wij nou extra van genieten. De
paasviering stond in het teken van ZIIJ AAN ZIJ. Ook de
Koala’s hebben momenten waar wij extra van zijn gaan
genieten nu alles weer mag:
Wij genieten van…
• Naud: op vakantie van de waterglijbaan gaan.
• Noud: naar attractiepark Hellendoorn.
• Yinthe: naar het speelbos en weer gezellig met
elkaar op school.
• Elise: dat je weer met z’n allen kunt zwemmen.
• Joris: dat er weer meer mensen mogen komen
dan twee.
• Bente: dat we geen mondkapjes meer op
hoeven.
• Jens: dat we gewoon weer met heel veel mensen
bij elkaar mogen zijn.
• Thijs: dat de zon weer schijnt.
• Siem: dat we weer samen naar de
binnenspeeltuin kunnen.
• Myla: dat we weer naar kinderfeestjes kunnen
gaan.
• Fien: dat we weer mee mogen naar de winkel en
naar de dierentuin mogen.
• Devlin: dat we weer dicht bij elkaar mogen zijn
en weer mogen knuffelen.
• Guus: dat we overal weer mogen komen, leuke
dingen doen!
Paastakken
We gingen met de hele klas op pad naar de winkel. We
wilden graag paastakken kopen. Van tevoren keken we
eerst wat de openingstijden zijn, zo stonden we in ieder
geval niet voor een dichte deur. Maar… in de eerste
winkel hadden ze geen paastakken. Zo stonden we alsnog
voor niets op de stoep. We liepen een eindje verder en
gelukkig zagen we daar wat paastakken bij een andere
bloemenwinkel. We moesten er wel TIEN kopen. Wij
kochten namelijk niet alleen voor onze eigen klas, maar
voor bijna de hele school! Toen we weer op school
aankwamen, deelden we de takken uit. Onze klas heeft
de tak mooi versierd met allemaal paaseitjes en vogeltjes.
Heel gezellig!

Groep 3 van juf Moniek

Oud papier

De afgelopen dagen hebben wij stilgestaan bij de

Zaterdag 30 april is onze school aan de beurt om bij de

oud papierinzameling te assisteren. De ouders van de
hieronder genoemde kinderen staan ingepland;
Ryan Schutte
Izzy Kampman
Mila Kogelman
Jurre Kruiper
Dylan Kogelman
Leroy Fikken
Lorèn Kloosterman Lola Schrijver
Sijn Wijnberg
Annelieke Wessel
Wilt u zorgen dat u er bent (bij het feestterrein), zodat
het voor iedereen een klusje blijft? Voor vragen, kunt u
terecht bij de nieuwe coördinator; Annette Harmsen
(tel;0572372053)
Alvast hartelijk dank voor uw aanwezigheid.

Koningsspelen
Vrijdag 22 april a.s. zijn de Koningsspelen op onze school.
De onderbouw heeft reeds een bericht ontvangen via
parro. Voor alle kinderen van de onderbouw geldt; je
mag net zo oranje uitgedost naar school komen als jij
wilt, en dan ook nog met een versierde fiets.
De bovenbouw heeft een eigen sportief programma.
We houden de gewone schooltijden aan.

Afsluiting schoolpleinproject
Wat vliegt de tijd! Nog maar net gestart, lijkt het en toch
al weer bijna een maand verder. Wat is er gewerkt,
ontworpen, gedacht, gepraat en besloten per klas, hoe
we verder zou willen met ons nieuwe plein. Dinsdag 26
april a.s. ronden we het project af en overhandigen we al
onze goede ideeën aan de ontwerpers van Anno 2000!
We zijn zo ontzettend benieuwd hoe het eruit gaat zien.

Of willen er oma's laten zien hoe knieperties worden
gebakken? Of heeft u nog een heel ander idee?? U zou
ons er erg mee helpen!!
Geef het dan aan bij juf Hanneke (h.klaver@catent.nl)

Groep 7
Project nieuwe schoolplein groep 7
Wij moesten met de klas een ontwerp maken van een
stukje van het schoolplein, in groepjes van 3 of 4
kinderen.
Wij hadden het ontwerp van een voetbalveld met lijnen
en een hek er om heen. En wij hadden ook nog
boomstammen waar je op kan lopen en onder de
boomstammen water.
Zo heeft elk groepje zijn eigen ideeën uitgewerkt.
Groetjes Lies en Gijs A
Flessenactie voor Oekraïne
Wij hebben de afgelopen tijd
flessen ingezameld voor
Oekraïne .
We hebben voor Oekraïne maar
liefst 100,10 euro opgehaald
en we hadden ook nog een
bedankje voor de klas dat waren
lolly’s en de Coop was nog zo lief
om het geld te verdubbelen en
daardoor is het bedrag zo hoog
geworden.
Groetjes Roos Wes Robin Stijn en
Gijs V

Nieuw schoolthema
Erfgoedproject
Na de meivakantie starten we op school met het
erfgoedproject. Samen met de kinderen nemen we een
duik in de geschiedenis. We sluiten dit af met een "opa
en oma dag" op woensdag 18 mei. Voor deze ochtend
zijn we nog op zoek naar activiteiten/workshops. Bent u
of kent u iemand die bijvoorbeeld kan spinnen op het
spinnenwiel, kantklossen, klompen maken, breien
enzovoorts.

Schoolvoetbal meiden groep 6/7
De meiden uit groep 6&7 deden mee aan Schoolvoetbal
in Dalfsen. We begonnen met warmlopen en inschieten.
Daarna was de eerste wedstrijd en in de eerste 5 minuten
stonden we al met 1-0 voor. Al gauw stonden we 3-0
voor. Eindstand 5-0 gewonnen. Daarna hadden we even
rust en een bespreking. Onze trainsters waren Sacha en
Sterre. En door naar de tweede wedstrijd; helaas
verloren. Toen hadden we anderhalf uur rust en we
gingen even bij de jongens uit onze klas kijken. En onze
keepster Roos inschieten. Daarna was de derde
wedstrijd. We stonden met 2-0 achter maar Rosalie
maakte een hele mooie goal dus het voelde alsof we
hadden gewonnen. De laatste wedstrijd helaas ook

verloren, jammer maar we vonden het super gezellig en
een leuke ervaring. Groetjes Merle en Meike
Voetbal toernooi jongens groep 7
We hebben eerst een paar keer getraind om ons goed
voor te bereiden op het toernooi. Onze trainers waren
Tygo en Julian, onze materiaalman was een andere Julian.
Op woensdag 6 april hadden we het toernooi en toen zijn
er 4 wedstrijden gespeeld. We hebben 3 wedstrijden
verloren en één gelijk gespeeld. We hebben wel een prijs
gewonnen voor sportiviteit, de fair play prijs!
(foto bovenaan deze nieuwsbrief)

Yess het is ons gelukt! We zijn geslaagd voor onze
challenge met Lezen is Scoren! We hebben maar liefst
108 boeken gelezen en volgende week hebben we een
sportief feestje.
Ook zijn we begonnen met het ontwerpen van ons
groene schoolplein. Wat een ideeën en creatieve
kinderen. Hier en daar moeten we wel een beetje
bijschaven; een mountainbike parcours over een
pannakooi of een manege is wel erg enthousiast, maar
wat worden de (concept)plannen leuk. Wij richten ons op
verstoppen en hutten, chill plekjes, water, een podium,
sporten, klimmen en klauteren en dieren. Dat wordt vast
een heel mooi ontwerp!

Groep 3 van
meester Mark

Groep 5
Nieuws uit groep 5 …
Daar zijn we weer met wat nieuws uit groep 5. We
hebben hard gewerkt de afgelopen tijd….
Met het thema van IPC “uitvindingen en machines” zijn
we op onderzoek gegaan naar verschillende uitvindingen
als de gloeilamp, telefoon en klittenband. Wie heeft deze
uitgevonden en waarom eigenlijk? Hoe werkt het nu
precies? Om hier achter te komen hebben we
verschillende bronnen met elkaar vergeleken; informatie
uit boeken en het internet. En komt deze informatie met
elkaar overeen?

Lezen is scoren

Het schoolplein gaat
veranderen en de kinderen
mogen hierbij meedenken.
In de pandagroep loopt het over van de ideeën. Na wat
brainstormen heeft ieder kind een ontwerp van zijn beste
idee gemaakt. Van de 20 ideeën zijn 5 ideeën gekozen die
van de klas de meeste stemmen hebben gekregen.
Vervolgens moest er nog worden besloten waar de
ideeën op het schoolplein moeten komen. In groepjes
van 5 mochten de leerlingen met een plattegrond het
schoolplein over om te kijken hoe het plein moet worden
ingericht. Hierbij moesten ze zichzelf steeds de vraag
stellen. Waarom moet dit idee hier komen? Wat zijn de
voordelen en nadelen? Heel mooi om te zien hoe
zelfstandig alle groepjes te werk gingen. Alle groepjes
waren precies op tijd terug in de klas dus de timers zijn
goed gebruikt!
In de klas moesten de kinderen uitleggen waar hun idee
op het plein moet komen. Dit deden ze aan de hand van
een plattegrond. De kinderen hebben tijdens deze
activiteit heel mooi aan verschillende elementen
gewerkt: tijdsbesef, kaartlezen, meningen formuleren en
onderbouwen en samenwerken.

Groep 1-2

Peuters

Lentepret in de Bijengroep!

Wist u datjes van de peuters...
Wist u dat.....
…..wij een klein geheimpje hebben bij
de peuters?
…..de moeders van de peuters hier
niets van mogen weten?
…..wij afgelopen woensdag kuikentjes
hebben gezien?
…..wij op donderdag ook mee hebben
gedaan met eitje tikken?
…..wij een liedje kennen over een paasei met gekleurde
stippen?
…..wij dit liedje hebben gezongen tijdens de paasviering
in de octopus?
…..vorige week 2 peuters een zusje hebben gekregen?
…..wij deze week veel buiten hebben gespeeld?
…..wij iedereen fijne paasdagen wensen!
Wist u datjes van de peuters...

Wat kun je toch een hoop leuke dingen doen bij het
thema Lente! Eerst hadden we het over ‘Bloemen en
planten’. Sinds vorige week hebben we het thema
uitgebreid met jonge dieren en Pasen. De moeder van
Tygo kwam deze week met een kip met twee kleine
kuikentjes die zondag waren geboren! En, o jee! De kip
moest ineens poepen! Gelukkig zat hij op een handdoek
en was het zo weer opgeruimd! Daarnaast zijn we druk in
de weer met paasmandjes maken en paaseieren kleuren
en spelen met de Bee Bots van de bieb. Afgelopen
dinsdag hebben we onze juffendag gehad. Eerst gezellig
in onze eigen klas zingen voor de juf (natuurlijk in de
polonaise!), cadeautjes/tekeningen/knutsels geven en
cakejes versieren.

Toen was het tijd om naar het Speelbos in Nijverdal te
gaan. Gelukkig waren er een heleboel papa’s en mama’s
die ons wilden brengen en halen, heel erg bedankt
hiervoor! We hebben lekker gespeeld, geklommen en
geklauterd, met de kabelbaan geweest, samen broodjes
gegeten op het veld en als afsluiting natuurlijk over de
hangbrug! Het was een heerlijke, zonovergoten, warme
maar vermoeiende dag! We hebben genoten!

Meivakantie
Nog even en dan is het al meivakantie! Voorafgaand aan
de meivakantie zijn we extra vrij op woensdag 17 april
vanwege Koningsdag en dan begint op 29 april na
schooltijd de meivakantie.

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 29 april 2022

Agenda
April
Vr. 15 april;
kinderen vrij
Ma. 18 april;
Wo. 20 april;
Do. 21 april;
Vr. 22 april;
Ma. 25 april;
Wo. 27 april;
vr. 29 april;
Za. 30 april;
Mei
2 t/m 6 mei;
za. 7 mei;
ma. 9 mei;
ma. 16
t/m
do.19 mei;
do.26 mei;
vr. 27 mei;
di. 31 mei;

Goede vrijdag, alle
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

Meivakantie
Klussenteam
Start projectweek Erfgoed

Wandel3daagse
Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij
Vrije dag na Hemelvaart
Schoolreisje gr. 3 t/m 7

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

