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Ruimte voor foto

Ruimte voor foto

Feest in de tent?
Wij hebben een prachtige partytent, voorzien van het
logo van de school, gekregen van de OR. Zij hebben deze
aangekocht van de verworven gelden van de RABO
clubsupport. Dus een woord van dank aan alle ouders die
hun stem hebben uitgebracht, waardoor wij nu de
beschikking hebben over zo’n fraai exemplaar.
Super bedankt.

Schoolreis gr. 1-2?
Na jarenlang een tuinfeest als alternatief schoolreisje
voor de groepen 1 en 2 te hebben georganiseerd, is er
gekozen door school en de OR om dit jaar een pilot te
draaien en te ervaren hoe het bevalt om op een echt
schoolreisje te gaan met de kleuters.
Alhoewel het tuinfeest altijd zeer geslaagd is verlopen, is
de organisatie heel omvangrijk. We gaan dus
onderzoeken hoe de nieuwe vorm bevalt.
We gaan met alle kinderen naar de Flierefluiter, niet al te
ver van de school. De geplande datum van 16 juni komt
te vervallen en de nieuwe datum is dinsdag 28 juni a.s.
De ouders van de kleuters zijn inmiddels nader
geïnformeerd.

Traktaties
We willen opnieuw uw aandacht vragen voor het feit dat
traktaties in de onderbouw (peuters t/m 4) steeds
uitgebreider worden. We willen u verzoeken om het klein
te houden en om te streven naar een gezonde traktatie
en geen (afscheids) cadeautje erbij te doen. We krijgen
de indruk dat het steeds meer opgezweept wordt en dat
is geen gunstige ontwikkeling. We vieren gewoon gezellig
een verjaardag. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Beste ouders,
Dit is de periode van veel losse vrije dagen, veel
gezellige activiteiten maar ook de tijd van het toetsen.
We maken ons op voor de finale van het schooljaar.
Daar koppelt ook het 2e rapport aan en daar zijn
natuurlijk scores voor nodig om te kijken hoe de vlag
erbij hangt. De uitslag van de eindtoets van groep 8 is al
binnen en deze is uitzonderlijk hoog.
Prachtig hoe – ondanks en na alle coronaperikelen- het
schoolleven weer uitbundig is hervat en we op alle
fronten hoog scoren!
Hoogtepuntje in afgelopen week was toch wel de opaen omadag! Wat een opkomst, gezelligheid en
enthousiasme bij jong en oud. Het mooie weer
verhoogde de feestsfeer extra.
Een groot compliment aan het team voor de organisatie
van deze dag en de projectweek!
De mooie verhalen van de groepen in deze nieuwsbrief
getuigen hiervan. En nu zetten we allemaal in op de
polonaise voor komend weekend en natuurlijk maandag
ook op school! Zomercarnaval! Veel plezier en voor
daarna fijne vrije Hemelvaartsdagen toegewenst.
Mariëtte Reimert
Directeur Sprankel!

Picknickbanken
We hebben 2 hele mooie picknickbanken gekregen van
Cafetaria Zwakenberg! Dit aanbod kwam enorm goed uit
omdat de oude banken totaal op waren. En nu met het
prachtige zomerse weer, wordt er volop gebruik van
gemaakt.
Nogmaals dank.

Die komen we in Lemelerveld vaak genoeg tegen! Binnen
testten we onze kennis met een quiz en buiten kregen we
inzicht in wat een chauffeur allemaal wel en niet kan zien.
Het belangrijkste wat we hebben geleerd: blijf ruim en
rechts achter een vrachtwagen en houd minimaal 3
meter afstand!

Vrij op 2 en 3 juni
Op 2 juni is het sportdag voor de bovenbouw en is de
onderbouw vrij. Op 3 juni zijn alle groepen vrij.
De opvangen zijn wel open. Wanneer u bv. uw peuter
wilt afmelden op vr. 3 juni omdat de rest van het gezin al
vrij is, kunt u dit doen via Kidsadmin en een berichtje
naar de juffen.

Carnaval op school
Maandag is het zover! Dan vieren we (zomer) Carnaval!
Best onhandig zo midden in de toetsperiode maar we
gaan er een mooi feestje van maken, net als u misschien
in het weekend ervoor.
Veel plezier en ALAAF!

Gezonde trommels
Normaal koppelt de vastentijd aan de Carnaval maar wij
willen u vragen om dagelijks alert te zijn op de inhoud
van de trommels van uw kind en dus geen koek of snoep
mee te geven.
Het is altijd een beetje moeilijk wat dan wel of niet mag.
Eigenlijk is het heel simpel: alles wat op je ontbijttafel
staat, mag ook in de broodtrommel.
We moeten nu kinderen aanspreken omdat ze bv. liga
meenemen maar willen liever dat we dit allemaal
eenduidig hanteren en gezonde boterhammen, fruit en
rauwkost aantreffen in de trommel van uw kind.

Groep 7
Dode hoekles bij Tielbeke
Tielbeke werkt samen met veilig verkeer Nederland,
omdat zij het heel belangrijk vinden dat kinderen veilig
om kunnen gaan met groot verkeer zoals vrachtwagens.

Groep 5
Opa en oma dag in groep 5!
Afgelopen week hebben we gewerkt rondom het thema
van de erfgoedweek. Terug in de tijd met Jan en Jet. We
hebben gelezen over deze tijd en we hebben gewerkt
volgens deze tijd. Sopje kloppen, sokken stoppen,
schrijven met de kroontjespen. Spelletjes spelen van
vroeger, tollen en hinkelen. Als afsluiting van het thema
hadden we schoolbreed de opa en oma dag! Wat was het
een leuke dag. Om 10.30 uur hebben we de opa’s en
oma’s ontvangen. We hebben samen diverse oude
ambachten bekeken op het plein. Van sjoelen, tot breien,
glas in loodwerk, manden vlechten … noem maar op.
Onder het genot van een kop koffie hebben we een half
uurtje samen met de opa’s en oma’s rond gewandeld.
Vervolgens hebben we in de klas samen met de opa’s en
oma’s een Kahoot quiz gespeeld. De krachten gebundeld.
want er waren vragen over vroeger en vragen over nu!
En het was spannend! Maar wat hebben we genoten!
Dank je wel opa’s en oma’s … wat fijn dat jullie er waren!

Groep 3 van juf Moniek
De School van vroeger
In de week van het erfgoed hebben wij het in onze groep
gehad over de school van vroeger. Opa Remond, de opa
van Jens, kwam ons van alles vertellen over zijn
basisschooltijd. Hij had allemaal oude
spullen bij zich: krijtbord, kaarten,
boekjes, schrijfkaarten voor links en
rechts, een hele grote stempel (dit
hadden ze in plaats van de
kopieermachine van nu), wandkaarten
van mooie vogels en een bord voor de
catecheselessen van vroeger. We
mochten hem allemaal vragen stellen.
We weten nu ook dat ze vroeger een
potloodbakje hadden, wij gebruiken
nu een etui. Dat is eigenlijk hetzelfde.
Het wisbordje dat wij nu gebruiken,
was vroeger van krijt. Het opbergbakje
van de scharen herkenden wij nog wel,
die hebben we nog in de kleutergroepen gebruikt.
In onze klas hebben de hele week oude spullen gestaan,
hier konden wij naar kijken en van leren. De hoorn was
vroeger een blaasinstrument. Een grasmaaier hadden ze
vroeger niet, wij weten nu dat ze maaiden met een zeis.
Thijs nam deze zeis mee naar school. Siem had een oud
pannetje meegenomen die op een eigen gaspitje warm
kan worden. Er kwamen ook verschillende leesplankjes
op de tafel te liggen, vroeger leerden ze lezen op het aapnoot-mies-plankje. Guus en Sanne namen beiden een
oude melkbus mee, Guus had er ook nog een melkzeef
bij. Devlin nam een voetenwarmer mee, hiermee kon je
vroeger je voeten opwarmen door kolen onderin het
bakje te doen. Fien nam een thermoskan mee waar heet
water in bewaard kan worden.
We weten nu ook dat ze vroeger heel rechtop in de klas
moesten zitten, ze mochten niet praten als de juf of
meester aan het woord was. Weet je wat er gebeurde als
je dan soms toch wat ondeugend was… je kreeg dan een
tik met een liniaal of het was soms zo dat je in het
kolenhok moest.

Opa Remond vertelde ons ook dat je vroeger voor straf
op je knieën voorin de klas moest zitten, of dat er een
borstel naar je werd gegooid. Wij zijn blij dat wij niet op
de school van vroeger zitten maar nu gezellig in groep 3.
Wij werken heel hard en zijn soms ook ondeugend maar
gelukkig krijgen wij niet zulke gekke straffen als vroeger.
In de klas maakten wij een
geschiedenisboekje, met ons
eigen geboortekaartje, een
foto van vroeger en van nu en
we maakten onze familiestamboom. We vroegen aan
onze ouders en opa en oma
om iets te schrijven over de
schooltijd van vroeger. Dit
alles zit nu in een mooi
boekje en helpt ons
herinneren hoe het vroeger
was.
Op opa en oma-dag zat onze
klas helemaal vol, het was erg
gezellig samen! Kinderen straalden bij binnenkomst van
hun opa/oma. Fantastisch om te zien. Samen over het
plein lopen, kijken bij de workshops en daarna samen
afsluiten in de klas. Het was een prachtige dag, we
hebben genoten!
Wij vonden het leuk om over de school van vroeger te
werken, we hebben er veel van geleerd.

Groep 3 van meester Mark

Groep 1-2

Buiten gymmen
Wat was het warm deze week en dan is gymmen in de
gymzaal geen pretje. Een goed alternatief was buiten
gymmen. Met elkaar hebben we verschillende spelletjes
bedacht die wij buiten konden doen. Het leukste tik-spel
was misschien wel het mier-tikkertje. Naast dat het een
heel leuk tik-spil is, moesten de leerlingen ook goed
samenwerken om elkaar te bevrijden.

Nieuws uit de Bijengroep!
Afgelopen week kwam meester Gert bij ons met een
grote groene kist. Deze was door de pakketbezorger
gebracht. Maar het gekke was dat er helemaal niet op
stond voor wie die kist was. Eerst hebben we hem aan de
buitenkant bekeken en daarin er maar in gekeken om
erachter te komen van wie de kist zou zijn. Er zat van
alles in: een houten boot, een ophaalbrug, een klomp aan
een touw, een portemonnee met oude centen, een kiel,
een rode zakdoek, een schort, een muts, een tafelkleed
met servetten, een pijp, turf, een oersteen, een jute zak
(die heel erg stonk!), een paar prentenboeken, een zware
ijzeren schep en allerlei kookgereedschap. We hebben
toen ontdekt dat het iets met het kanaal te maken had.
Op een dag kregen we een brief van Anton Snel. Hij bleek
de eigenaar van de kist te zijn en hij wist heel veel te
vertellen waar al die oude spullen vroeger voor gebruikt
werden. Daarna heeft hij de kist weer meegenomen naar
huis. Als afsluiting van het thema Erfgoed werd er een
opa en oma dag gehouden. We vonden het superleuk en
gezellig dat er zoveel grootouders kwamen. We hebben

Erfgoedweek
Afgelopen woensdag was het opa en oma dag en wat
was het gezellig. De opa’s en oma’s waren mooi op tijd
en konden eerst in de klas komen kijken hoe wij
tegenwoordig les krijgen. Zo werd al heel snel
opgemerkt dat ze vroeger les kregen op een krijtbord en
laptops waren er toen nog helemaal niet. Na de kahoot
quiz (waarbij de leerlingen de opa’s en oma’s moesten
helpen) waren opa en oma het toch wel eens dat
laptops en digiborden wel heel handig en leuk zijn. De
dag hebben wij afgesloten met een lied van vroeger;
“m’n opa”. Wij hebben daar de hele week voor moeten
oefenen maar opa en oma konden het zo meezingen. Het
was een hele gezellige dag en samen met opa en oma
liedjes zingen is enorm gezellig.

in de klas het boekje ‘Nijntje op de fietse’ voorgelezen,
dialectwoorden geleerd, oude liedjes gezongen en samen
in een lange rij het dansje van ‘Twee emmertjes water
halen’ gedaan. En daarna gezellig met onze opa’s en
oma’s op het zonnige plein oude ambachten bekeken en
oudhollandse spelen gedaan. Het was een topdag!

Groep 1-2 C
Nieuws uit de duizendpotengroep!
Ja, ook de duizendpoten zijn in deze Erfgoedweek even
teruggegaan in de
tijd:
Vorige week stond
meester Gert
namelijk ineens in de
klas met een grote,
groene, oude kist en
vroeg ons “Van wie is
die kist…?”. We
konden geen
afzender ontdekken
en hebben de kist
toen maar geopend
in de hoop een beetje
wijzer te worden….
Er zaten allemaal oude spullen in waaronder een
kapiteinspet, een kleine ophaalbrug met boot, een zware
ijzeren schep en veel oude foto’s van Lemelerveld en
mensen uit vroegere tijden. We kwamen niet veel verder
en dat klompje aan dat koord hield ons maar bezig….
maar uiteindelijk meldde zich meneer Anton Snel! Hij had
de posters gezien die we hadden gemaakt en
opgehangen in de wijk. Toen hij de kist kwam ophalen,
wist hij ons van alles te vertellen over de spullen, over
zijn overgrootvader en het Lemelerveld van toen. We
hebben dan ook geboeid naar zijn verhalen geluisterd en
was het mysterie rondom de kist nu eindelijk opgelost!
Als afsluiting van de Erfgoedweek hebben wij een
fantastische ochtend gehad samen met de opa’s en
oma’s die aanwezig waren bij de opa en oma-dag!

Misschien hebben jullie de oud- Hollandse liedjes die we
gezongen hebben wel gehoord, want jong en oud zong
uit volle borst mee! De vader van Juun heeft nog ‘Nijntje
op de fietse’ in het Sallands dialect voorgelezen. We
hebben zelf ook een aardig woordje dialect leren
spreken, maar brommers kieken ….da’ kent wie (nog)
nie…
Tot slot hebben we met z’n allen een kijkje genomen bij
de verschillende oude ambachten in en rondom school.
Wat was er veel te zien en te ontdekken! Vooral zitten op
de trekker vonden we superstoer! Alle duizendpoten
waren het erover eens:
“Wie hebt ’n machtig mooie dag ‘ehad! “

Peuters
Wist u datjes van de peuters....
Wist u dat.....
…..wij aan het werken zijn over de
boerderij?
…..wij al heel goed weten welke
dieren er allemaal op de boerderij
wonen?
…..wij ook al heel goed weten hoe
alle babydieren heten?
….. wij een varken, koe of schaap aan het knutselen zijn?
…..een aantal peuters op een boerderij wonen?
…..zij ons heel veel kunnen vertellen?
…..wij ook al goed weten wat boeren met de trekkers
doen?
…..wij ook een aantal
liedjes kennen over
dieren die op de
boerderij wonen?
…..wij met de
muziekles van juf
Alinda ook liedjes
zingen over de
boerderij?
…..wij ook al heel goed
weten welke geluiden
de dieren maken?

Formatie

Operatie

Op dit moment werken we achter de schermen druk aan
het formeren van de groepen en de personele bezetting
voor het komende schooljaar. Dat is zoals altijd een hele
puzzel. In de komende weken hopen we de gesprekken af
te ronden over de kinderen die mogelijk een jaartje gaan
vertragen. Dat hangt van meerdere factoren af en we
beslissen dit altijd in afstemming met de ouders om zo
een zo’n goed mogelijke beslissing te maken voor het
kind. Met de desbetreffende ouders zijn we uiteraard
reeds in gesprek.
We streven er naar om het activiteitenplan aan u uit te
reiken in week 24. Daarop is de groepsindeling
opgenomen, de inzet van de leerkrachten over de
groepen, het vakantierooster en het gymrooster vanaf
groep 3.

Vorige keer werd er vermeld over de op handen zijnde
hersteloperatie van Mariëtte aan haar been eind mei.
Deze operatie is verplaatst doordat de chirurg corona
heeft en vindt nu volgens planning plaats op 22 juni. Dat
geeft qua piek in de werkzaamheden wel even wat lucht.

Kijkmorgen in de maand juni
Nu valt het systeem in duigen, want juni is de 6e maand
maar er is geen 6e schooldag in de week. Daarom
beginnen we maar gewoon weer opnieuw met de telling
en is vanaf maandag 13 juni (direct na de
Pinkstervakantie) de 1e kijkmorgen van juni. Kortom, in
juni is de kijkmorgen op maandag en in juli op dinsdag. In
het nieuwe schooljaar beginnen we dan weer opnieuw
met de telling.
Op deze manier stellen we iedere ouder in de
gelegenheid om 1x per week een kijkje te nemen in de
klas(sen) van uw kind(eren).

Vakantierooster
Het vakantierooster is vastgesteld binnen de MR.
Hieronder treft u een opsomming van de reguliere
vakanties voor het schooljaar 2022-2023. De studiedagen
voor de leerkrachten en daarmee dus vrije dagen van de
kinderen vermelden we nog niet omdat we nog bezig zijn
met de invulling hiervan. Dan kan het lastig zijn als een
bepaalde datum niet kan en we niet meer de vrijheid
hebben om te schuiven doordat we al gecommuniceerd
hebben met u. Alle vrije dagen worden vermeld op het
eerder genoemde activiteitenplan.
Zoals u ziet, is er opnieuw gekozen voor een meivakantie
én een pinkstervakantie. Dit is in overleg met de MR, de
OR en het team gedaan. We hebben hierbij het
uitgangspunt gehanteerd dat dit voor de kinderen het
prettigste is. Door na de meivakantie nog een break in te
lassen, verwachten we dat de kinderen het beter
volhouden, temeer omdat het een zeer lang schooljaar
gaat worden.
Herfstvakantie Ma. 17 okt. t/m vr. 21 okt. 2022
Kerstvakantie Ma. 26 dec. t/m vr. 6 jan. 2023

Oekraiënse school

Voorjaarsvak. Vr.24 febr.(12.00 u) t/m vr. 3 mrt 2023

Zoals vermeld op de vorige nieuwsbrief is Mariëtte nauw
betrokken bij de oprichting van de Oekraïense school.
Inmiddels is er – ondanks alle berichtgeving- hier iets in
veranderd. De taak erbij is namelijk veel te omvangrijk.
Een fulltime baan naast een fulltime baan, lukt niet.
Daarom is er nu een 2e persoon bij betrokken en gaat
Mariëtte alleen nog in de ondersteunende rol bijdragen.

Pasen

Vr. 7 t/m ma. 10 april 2023

Meivakantie

Do.27 april t/m vr. 5 mei 2023

Hemelvaart

Di.18 mei t/m 19 mei 2023

Pinksteren

Ma.29 mei t/m vr. 2 juni 2023

Zomervakantie Ma.24 juli t/m vr. 1 sept. 2023

Vakanties en vrije dagen
We zitten nu in de periode van veel vrije dagen en er
komt ook nog een week Pinkstervakantie aan. Deze gaat
al in voor de onderbouw op donderdag 2 juni t/m vr. 10
juni en voor de bovenbouw vanaf vrijdag 3 juni t/m 10
juni.
Op donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei zijn alle kinderen
vrij. De opvang is wel geopend op 27 mei en in de
Pinkstervakantie.

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 3 juni 2022

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;
di. 28 juni;
wo. 29 juni;

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
Activiteitenplan 2022-2023 mee
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
Schoolreis groep 1-2
Studiedag alle kinderen vrij

Agenda
Mei
do.26 mei;
vr. 27 mei;
di. 31 mei;

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

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

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

