Vrijdag 24 juni 2022

Nr. 19/ Schooljaar 2021-2022
222222021222202022

Ruimte voor foto

Ruimte voor foto

Vrije dag wo. 29 juni
Er schijnt nog steeds een oude foutieve datum in omloop
te zijn, die overigens al aan het begin van dit schooljaar is
gecorrigeerd, maar waardoor er nog verwarring is bij
sommige ouders over welke dag de kinderen volgende
week vrij zijn. Het enige juiste is dat alle kinderen op
woensdag 29 juni vrij zijn van zowel het onderwijs als de
peuterklas.
Op deze dag gaat het team welverdiend een dagje uit!

Oud papierlijst
In de bijlage treft u de nieuwste oud-papierlijst. Sinds het
nieuwe systeem staan we nog maar een paar keer per
jaar ingepland. Kijkt u goed en noteer a.u.b. wanneer u
verwacht wordt. De oud papierprijs is erg gunstig
momenteel dus dat komt direct ten goede aan de
kinderen via de OR. De ouders van ondergenoemde
kinderen worden verwacht op zaterdag 27 augustus;

zaterdag 27 augustus 2022
Emma Dollenkamp
Kick Hoonhorst
Roos Witten
Fien Heethaar
Siem Veltmaat
Noud Popping
Joris Mars
Devlin Tijs
Bente Hollak

Beste ouders,
Het is al een tijdje geleden dat u een nieuwsbrief heeft
ontvangen. In de tussentijd is er weer van alles gebeurd
en staat er nog veel op het programma.
Alle kinderen weten inmiddels in welke groep en met
wie ze volgend jaar in een klas komen. De toetsen zijn
afgerond, de rapporten uitgedeeld, schoolreisjes gevierd
en ook nog lekker een weekje vakantie tussen alle
bedrijvigheid door gevierd.
Nu nog 3 schoolweken te gaan met tal van activiteiten
zoals het allereerste schoolreisje van groep 1 en 2, het
schoolreisje voor de meesters en juffen op wo. 29 juni,
de sponsorloop, groep 8 naar de Middelbare school, de
musical van groep 8, streetwise en als hoogtepunt ook
nog het slotfeest op 14 juli.
Op de volgende nieuwsbrief informeren we u alvast over
een aantal zaken die direct spelen na de zomervakantie
zodat we samen goed voorbereid van start kunnen
gaan.
Ik wens u namens de collega’s fijne zonnige, laatste
schoolweken toe. Als u mij zoekt, weet dan dat ik even
met mijn geopereerde been omhoog zit, maar mailen of
bellen mag altijd.
Mariëtte Reimert
Directeur Sprankel!

Groep 8
Kamp groep 8
Na een lange fietstocht zijn we maandag j.l. allemaal
goed aangekomen in Rijssen. Iedereen heeft als eerste
zijn bed opgemaakt en er is direct al druk gespeeld op het
veld naast onze kampeerboerderij. Om de route een
beetje te breken, hebben we in Nijverdal samen een vlot
gebouwd en erop gevaren. Daarna mochten we nog even
zwemmen. Ook zijn we in het Volkspark geweest. Daar
hebben we lang gezocht naar een kameleon, geiten
geknuffeld en lekker gevoetbald. We hebben wat foto's
toegevoegd zodat jullie een beetje kunnen zien hoe het
hier is. Oh ja, we aten vandaag pannenkoeken, en onze
kampvaders hadden hulp van chefkok Jurre. Wat een
stapel pannenkoeken hebben zij gebakken joh! En ze
waren
heerlijk.

Hier werd lekker gezwommen, in het bubbelbad gezeten
en spannende wedstrijden op het water gevoerd.
Natuurlijk hebben we ook de glijbaan gekeurd....nou die
is goedgekeurd want hij ging heel hard!!! Na het
afdrogen, klommen we weer op de fiets en gingen we
naar het dorp. Daar moesten we als detectives in
etalages op zoek naar platen die ons konden helpen bij
het cluedospel. Ondanks dat de vermoeidheid begon toe
te slaan, ging iedereen er gelukkig op de bowlingbaan
weer helemaal tegenaan. Fanatiek deed iedereen mee en
merkten we niets meer van die eerdergenoemde
vermoeidheid. We hebben deze volle dag afgesloten met
een bonte avond. Wat hebben we genoten van alle
stukjes die de kinderen bedacht hadden.
Na ook nu weer een korte nacht begonnen we de dag
direct goed. Samen hebben we alles opgeruimd en
ingepakt en daarna ontbeten. Omdat we de dag ervoor
het spelletje levend stratego wel erg leuk vonden in het
bos, besloten we dit nog een keer te doen voor we
vertrokken. En ook nu werd het een leuk potje waarin
strategisch en fanatiek werd gespeeld, maar de vlaggen
helaas niet werden gevonden. Toen stapten we op de
fiets en vertrokken we richting Nijverdal. Daar werden we
verwacht in het memory museum. Dit museum staat in
teken van de Tweede Wereldoorlog. Er werden twee
groepen gemaakt. Groep 1 ging met een gids het
museum met allerlei diorama's bekijken. De andere
groep mocht voorwerpen uit koffers bekijken en achter
de betekenis en verhalen komen. Dit was erg interessant!
Toen weer op de fiets voor het laatste stukje. En net voor
4 uur waren we weer op school waar gelukkig onze
ouders op ons stonden te wachten.
Kampvaders en hulpouders bedankt voor jullie hulp bij
ons kamp!

Op dinsdag hadden we weer een drukke dag voor de
boeg. Deze ochtend werden we ruw wakker gemaakt
door het lawaai van rammelende potten en pannen,
maar in goede stemming was iedereen vlot in de kleren
en volgde de ochtendgymnastiek. Fris en fruitig
begonnen we aan het ontbijt. Het was maar een kort
nachtje voor de meesten, maar daarna konden we er
weer tegenaan. De dag begon met een kort
sporttoernooi, daarna vertrokken we naar het zwembad.

Groep 6

Groep 4

Meestersdag groep 6
Vandaag stond het vieren van de verjaardagen van
meester Jeffrey en meester Jacob op het programma.
We begonnen in de klas met een quiz in groepjes en dan
moest je een vierkant krijgen (streepje per goed
antwoord) en wie dat als eerste had, was de winnaar..
Daarna gingen wij de regels bespreken over zwembad
Heidepark. We mochten niet op het vlot (gevaarlijk) en
geen rare dingen uithalen.
Toen gingen wij op de fiets naar Heidepark en daar
mochten we vrij gaan spelen en zwemmen.
Tussendoor kregen we traktaties zoals: chips, ranja en
spekkies.
De jongens gingen voetballen en de meisjes gingen
zwemmen.
Daarna gingen de jongens en de meisjes tikkertje doen.
En het park was alleen voor onze groepen 5/6.
Tenslotte gingen we weer naar school fietsen en op
school kregen we ijs.
En mochten we ook nog Glowmovies kijken.
Het was een super leuke, gezellige dag.

We zijn naar een voorstelling in ‘De Stoomfabriek’ te
Dalfsen geweest. De voorstelling heette de ‘Vliegende
Hollander’. Het ging over een spookschip, wel meer dan
drie eeuwen geleden. En over bang zijn. Wie niet bang
was, had niks te vrezen van het spookschip, want dan
voer het schip dwars door je heen. De vertelster Ida deed
het heel knap, ze was in haar eentje, maar van
verschillende voorwerpen maakte ze wezens (onder
andere spoken!) die tot leven kwamen. Heel knap gedaan
met allerlei verschillende stemmetjes.
Duncan:
Saar:
Giel:

Lars:
Jinte:
Deef:
Finn:

Kene:

Lola:

ik vond het leuk dat de kapitein later een
spook werd.
Het was wel een beetje een
spookverhaal!
Ik vond het grappig dat ze van
opgedroogde verf spookjes had gemaakt
en veel verschillende stemmetjes
gebruikte.
Ik vond het leuk dat ze de boot
omgooide, dat was omdat er storm was.
Ze wilde ons leren dat we niet bang
hoefden te zijn.
De angst zit eigenlijk in je eigen hoofd.
Ik vond het heel grappig dat ze dat ze
ging rijden. Je kunt een knopje op je kont
indrukken en dat weet je dat je niet meer
bang hoeft te zijn.
Ik vond het leuk dat er een spookje was,
gemaakt van bubbeltjesplastic en van een
emmer.
Dat er twee spookjes kwamen door
opgedroogde verf in een emmer die vast
zaten aan een kwast waardoor het een
gezichtjes werd.

Groep 1-2

Cultuur
Jaarcursus Jeugdtheaterschool Dalfsen:
Productie Mix (8 t/m 12 jaar) in theater de Stoomfabriek.

Rupsennieuwtjes!
Nou … we zeggen het maar gewoon eerlijk: we hebben
eigenlijk niet veel ‘nieuwtjes’, haha! Alles gaat wél
heerlijk zijn gangetje in de Rupsengroep en juf wordt nog
steeds geplaagd met muizen … (zie de foto’s!) Er zijn
weer een paar nieuwe kleuters bijgekomen en nou doen
we een poosje ‘onze deur op slot’. Natuurlijk zijn er na de
zomervakantie weer nieuwe kinderen welkom, maar nu
zitten de groene banken in ons kringetje ’s morgens
helemaal vol! Er wordt lekker gekletst met z’n allen en we
leren nog steeds weer nieuwe dingen. De Rupsen zijn
heel erg slim, dat valt wel op hoor! De puzzels in onze
klas zijn zelfs zó makkelijk, dat een paar kleuters
begonnen zijn aan een puzzel van wel 1000 stukjes! Maar
iedereen is vooral bijzonder lief voor elkaar, de jongste
kleuters voelen zich dan ook vast snel thuis bij ons. Het
“Boek van de week” was dit keer: ‘Raad eens hoeveel ik
van je hou!’. We hebben met alle Rupsen heel fijn
gepraat over ‘houden van en iemand lief vinden’. Wat
een mooie gesprekken krijg je dan! Ook zitten de Rupsen
vól originele ideeën. Het laatste thema van dit schooljaar
is “Zomer & vakantie”: daar hoort natuurlijk een
‘reisbureau’ bij. Er is met hulp van de kleuters een kleine
camping gemaakt en onze huishoek is nu een
vakantiehuisje. Maar … de Rupsen hebben ook bedacht
dat er nog wel een zwembad én misschien wel een
vliegveld in het Uilennestje gecreëerd kan worden … we
zullen zien!
En dan nog onze kijk-tafel: deze is zó mooi ingericht door
een klein groepje, dat sommige kleuters er bijna niet
alleen naar kunnen ‘kijken’ … ze willen alles ook
‘aanraken’! Extra fijn is dat het nu niet lang meer duurt
voordat we op schoolreisje naar De Flierefluiter gaan met
alle kleuters. Daar hebben we allemaal zo’n zin in! Een
‘dank je wel’ voor alle ouders die met ons meegaan om te
rijden en te begeleiden! Het wordt vast en zeker een
echte feestdag!!! Dus eigenlijk was er tóch nog wel
Rupsennieuws te melden. Gelukkig maar!

Waar denk je aan als je aan theater denkt?
Precies, een voorstelling! In de Productie Mix groepen is
dat dan ook wat er centraal staat. Een jaar lang werk je
samen aan jullie eigen voorstelling. Maar dat is natuurlijk
niet alles. Aan de hand van het stuk ga je samen bezig
met speloefeningen, personage ontwikkeling en er is
ruimte voor Atelierlessen. In deze lessen verdiep je je in
onderwerpen als improvisatie, film of maskerspel.
Wekelijks komen de kinderen op hun eigen locatie bijeen.
De eerste vijf lessen richten zich op spelontwikkeling,
plezier en natuurlijk op kennismaking. Daarna krijgt
iedereen een script en starten ook de repetities.
De stukken voor al onze productiegroepen worden
speciaal voor de Jeugdtheaterschool geschreven. Niet
alleen zorgt dit voor uitdagende stukken voor elke
leeftijdsgroep, het waarborgt ook gelijkwaardigheid. In
veel bekende werken is duidelijk spraken van hoofd en
bijrollen. Daar doen we bij deze groepen niet aan. Iedere
leerling verdient het uitgedaagd te worden. Uiteraard
wordt de mate van uitdaging goed afgestemd maar
niemand zal een jaar toewerken naar een rol als boom
nummer 3.
Dit betekent natuurlijk wel dat er thuis ook geoefend
moet worden. Tekst leren is nu eenmaal iets dat hoort bij
een productie. Enkel met gekende tekst kun je echt de
diepte van een rol induiken.
Bij de leeftijd 8 t/m 12 jaar is er sprake van Productie Mix
groepen. Dit betekent dat we de balans houden tussen
toneel en musical. Er is aandacht voor alle drie de
podiumkunsten met een nadruk op spel en zang.
Kennismakingsles: vrijdag 16 september
Tijd: 15:45 - 17:15 uur
Locatie: Theater de Stoomfabriek, Dalfsen
Leeftijd: voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
Opgeven: via jeugdtheaterschoolzwolle.nl (menu-->
kinderen --> Productie Mix)

Streetwise

Correcties activiteitenplan

Op maandag 11 juli organiseert de ANWB het
programma streetwise voor onze school bij de sporthal.
Het programma bestaat uit de volgende 4 onderdelen:
- Toet toet (groep 1 en 2)
- Blik en klik (groep 3 en 4)
- Hallo auto (groep 5 en 6)
- Trapvaardig (groep 7 en 8)
Voorafgaand aan deze dag ontvangt u vanuit de groep
van uw kind(eren) informatie over tijden en/of
benodigdheden ten behoeve van deze dag en /of dit
educatieve programma.

Ondanks alle inspanningen lijken er toch nog
enkele omkeringen te zitten in het vakantierooster op
het activiteitenplan.
Voor de volledigheid het complete rooster nogmaals en
de rood gearceerde stukjes zijn de mutaties. Zoals het nu
vermeld staat, is het juist

Sponsorloop

Carnaval

Op vrijdag 1 juli a.s. organiseren we een sponsorloop.
De kinderen hebben inmiddels al info meegekregen en
zijn hopelijk druk aan het werven onder hun sponsoren.
Oud-leerling Josien Reimink is inmiddels bij ons op
school geweest om in alle klassen te vertellen over het
muziekproject in Oeganda waar zij zich voor inzet. We
hopen dat er veel geld ingezameld wordt voor dit
prachtige doel. Hoe hoog de opbrengst is, wordt
bekend gemaakt tijdens het slotfeest van 14 juli.

Vakantierooster 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
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
herfstvakantie)

24-10-2022 hele dag 1 t/m 8 (na de

Donderdag 24-11-2023 vanaf 12.00 uur 1 t/m 8 vrij
Maandag

05-12-2022 vanaf 12.00 uur (na sinterklaasfeest)

Vrijdag
23-12-20 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

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 en tevens
laatste nieuwsbrief komt uit op;
Vrijdag 8 juli 2022

Agenda
Juni
ma. 27 juni;
di. 28 juni;
wo. 29 juni;
Juli
ma. 4 juli;
di. 5 juli;
do. 7 juli;
groep
vr. 8 juli;

Groep 8 middag naar het VO
Deze week oudergesprekken
Schoolreis groep 1-2
Studiedag alle kinderen vrij

Doorschuifmoment nieuwe groep
juffen- en meesterdag gr. 7 en 8
Doorschuifmoment nieuwe
Slotviering op school

ma. 11 juli;
Streetwise
wo. 13 juli;
Musical groep 8
do. 14 juli;
Slotfeest
vr. 15 juli
Start zomervakantie om 12 uur
t/m
vr. 26 augustus

