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Eerste nieuwsbrief
De zomervakantie is voorbij. Dit is de eerste nieuwsbrief
van schooljaar 2022-2023. We hopen dat u (opnieuw)
met veel plezier en interesse de nieuwsbrieven leest.

Beste ouders,

Nieuw schooljaar
Afspraken
Na een fijne, lange zomervakantie zijn we vandaag weer
gezellig verder gegaan. Nog even alle regels, die van
kracht zijn op een rijtje. (deze info is ook al vermeld op de
laatste nieuwsbrief van het afgelopen schooljaar).

De scholen zijn weer begonnen
De scholen zijn weer begonnen.
Hiermee wordt ook een pleidooi
gehouden om zoveel mogelijk op de
fiets en lopend naar school te komen, als de
mogelijkheden dit toelaten.
U zult begrijpen dat het spitstijd is tijdens het aan – en
uitgaan van de school. Als we hier allemaal zorgvuldig
mee omgaan dan houden we het veilig. Denkt u er aan
om uw auto in de daarvoor bestemde vakken te parkeren
en vooral niet op de rotonde?!

Na een zomer met veel zon, gaan we hopelijk allemaal
uitgerust en met frisse moed beginnen. Het is natuurlijk
voor iedereen altijd een beetje spannend, zo’n eerste
dag. Wat gaat het jaar brengen? Is de nieuwe meester
of juf aardig? Zal de lesstof moeilijk zijn ?
We gaan een mooie start maken waarbij we werken
aan dat kinderen met aandacht en interesse naar
elkaar luisteren, er gewerkt en geleerd wordt en we
daardoor weer snel wennen aan de schoolse situatie!
We kwamen samen op het plein- met onze eigen
buurman en buurman acteurs- om het jaar officieel te
openen, gezellig samen te zingen en daarna was er fijn
buitenspeeltijd in de eerste pauze. We hebben er alle
vertrouwen in dat het een goed en mooi jaar gaat
worden, waarin veel ruimte is voor de eigen
ontwikkeling van elk kind, opdat ze mogen worden wie
ze zijn!
Een schooljaar waarin je zaait wat je hoopt te plukken!
Mariëtte Reimert
Directeur Sprankel!

Fietsen parkeren
1. Groep 7-8 parkeert de fiets zoals gebruikelijk bij
de dislocatie.
2. Groep 5-6 parkeert de fiets met de voorband
tegen het hek t.o. de parkeerplaatsen (zijkant)
van de meesters en de juffen, en komt
vervolgens via het grote zijhek op het plein.
3. Groep 3-4 parkeert de fiets (via het fietshekje)
zijwaarts en achter het volleybalveld op het plein.
4. Groep 1-2 en de peuters parkeren de fiets zoals
nu, aan de voorzijde bij de oversteek.

Overige regels
1.We blijven de regel hanteren van brengen en halen van
de kinderen via het zebrapad en de kinderen van gr. 3-4
via de 2e oversteek. Ondanks dat deze regel is ontstaan
uit noodzaak van corona, hebben we gemerkt dat het
zowel ouders als leerkrachten goed bevalt.
Kinderen die nieuw zijn, mogen de eerste keren naar
binnen gebracht worden.
2. De kijkmorgen.
We houden één kijkmorgen per week voor alle groepen
en dan allemaal op dezelfde dag zodat het voor iedereen
duidelijk is. Het volgende systeem blijft van kracht; in de
eerste maand van het schooljaar is het kijkmorgen op de
eerste dag(29 aug./ vandaag) van de schoolweek
(maandag). In de 2e maand van het schooljaar op de 2e
dag etc.(Dat is direct in de 2e week).
Vanaf 2023 begint het rondje opnieuw; In de eerste
maand van het jaar, op de eerste schooldag (maandag)
etc.
3. De schoolschoonmaak met ouders wordt voor het
nieuwe schooljaar gepland en we hopen (wederom) op
uw medewerking. We hebben gemerkt hoeveel dit
scheelt in de hygiëne.
U ontvangt eerdaags een rooster waarop u ingepland
staat.
4. De oversteektijd
Vanaf 08.15 uur is de oversteek en/of gaan de hekken
open. Om 08.25 uur gaat de 1e bel, waarop alle kinderen
naar binnen gaan (als er een kijkmorgen is, dan mag
iedereen direct mee naar binnen met de ouder(s). Om
08.30 uur is de 2e bel en is de les begonnen. We willen
vragen om er naar te streven om tenminste vóór de
eerste bel aanwezig te zijn.

5.We willen de oudercontacten als het kan fysiek laten
plaatsvinden daar waar het kan of nodig is.
Dit betekent uiteraard niet dat er niet meer gebeld of
gemaild kan worden. Bij fysiek contact valt vooral te
denken aan oudergesprekken, de informatieavond etc.
Direct in de eerste weken houden we inloopspreekuren.
Op één van deze momenten kunt u kennismaken met de
leerkracht van uw kind of even over uw kind praten. De
volgende momenten hebben we gereserveerd;
Op 30 augustus, 1 en 12 september tussen 15.30 – 16.15
uur.
Op 14 september tussen 13.30- 14.15 uur.
U kunt binnenlopen op één van deze momenten of als u
wilt, vooraf een afspraak maken met de groepsleerkracht
(per mail).
Deze momenten worden ook opgenomen op de
schoolkalender, welke u heeft ontvangen op de eerste
schooldag via uw oudste kind.

Informatieavond
Om alvast te noteren; op dinsdag 13 september hebben
we een informatieavond voor alle groepen. Op deze
avond vertelt de leerkracht/ vertellen de leerkrachten
over de gang van zaken binnen de groep. Een nadere
uitnodiging volgt nog.

Schoolvieringen
We hebben 4 schoolvieringen per schooljaar. Dan vieren
we in 2 sessies rondom een bepaald thema. Daarbij
maken we onderscheid tussen de onderbouwviering
(1 t/m 4 en de peuters) en de bovenbouwviering (5 t/m
8).
Helaas konden er in het afgelopen schooljaar nog geen
ouders bij aanwezig zijn, maar dat gaat veranderen!(als

corona tenminste wegblijft!). Dit schooljaar willen we
hervatten dat ouders van een groep op uitnodiging
welkom zijn bij een viering. De eerste viering is al op
vrijdag 9 september (2e vrijdag van het schooljaar) en de
ouders van groep 4 zijn uitgenodigd voor de
onderbouwviering om 08.45 uur en de ouders van
groep 5 voor de bovenbouwviering om 10.30 uur.
Noteert u het vast in uw agenda? Een kleine en misschien
overbodige regel hierbij is dat jongere niet schoolgaande
kinderen niet mee mogen naar de viering. We willen niet
dat onbedoeld de aandacht gaat naar die kinderen in
plaats van naar de viering. We gaan er vanuit dat u
hiervoor begrip heeft en u zo nodig uw maatregelen treft
wanneer u aanwezig wilt zijn.

Schoolregels en afspraken

Bij een nieuw schooljaar horen ook altijd duidelijke regels
en afspraken. Het lijkt ons zinvol om die ook naar u te
communiceren. We bespreken ze uiteraard ook met de
kinderen.
We maken onderscheid tussen een
schoolregel en een klassenregel.
Het verschil zit in het feit dat een schoolregel voor
iedereen geldt en de klassenregel soms specifiek voor
een klas is. Het kan uiteraard zijn dat meerdere klassen
gelijke klassenregels hebben. Hoe dichter de jaargroepen
bij elkaar zitten, hoe meer kans hierop is. Sommige regels
zijn nieuw of bijgesteld; anderen zijn wellicht al bekend of
voorspelbaar.
We sommen onze schoolregels op:
1. De kinderen mogen na het openen van de hekken (om
08.15 uur) door de pleinwacht (leerkrachten) op het
plein. De klaar-overs dragen een opvallend
veiligheidshesje opdat ze beter herkenbaar zijn en meer
indruk maken 😊.
2. De kinderen wachten of spelen op het plein tot de 1e
bel/zoemer(08.25 uur) is gegaan en daarna mogen zij
naar binnen. De kinderen hangen dan hun jas & tas op en
mogen in de klas. Als de 2e bel gaat (08.30 uur) is de les
begonnen.
De kinderen hoeven dus niet eerst naar binnen om de tas
op te hangen en dan weer naar buiten. De kleuters

worden na de eerste gewenning doorgestuurd naar het
kleuterplein, alwaar zij direct naar binnen mogen. Één
kleuterjuf wacht in de eerste week de overstekende
kinderen op, daarna weten ze al gemakkelijker de weg.
Bij slecht weer gaan alle kinderen direct naar binnen.
4. Om de verkeersstroom goed te
geleiden, vragen we u zoveel mogelijk op de fiets te
komen. Als u met de auto komt, vragen we u die te
parkeren in de vakken.
Desnoods op het gras maar dan wel de rotonde vrijlaten.
De vertrekkende auto’s rijden rechtsaf, via de Pr.
Christinastraat naar hun volgende bestemming. Arriveren
mag via de Schoolstraat en Pr. Christinastraat.
5. Om 08.45 uur sluiten alle deuren i.v.m. overzicht/
toezicht en veiligheid.
6. In de middagpauze (lange dag) blijven alle kinderen
over. We werken met een continurooster.
De kinderen kunnen ’s morgens (na het binnenkomen) de
lunchtrommel en beker in de koelkast-bewaarbak
plaatsen. Deze bewaarbakken staan naast de
klassendeuren. Bij groep 1 en 2 mag de lunch direct in de
koelkast gezet worden. Wilt u met aandacht de trommels
vullen?
We gaan eten met de kinderen van 11.45 uur -12.00 uur
en aansluitend hebben zowel de kinderen als de
lesgevende leerkrachten pauze (tot 12.25-12.30 uur). De
pleinwacht zal worden gelopen door alle niet –
lesgevende leraren op die dag. Zo voldoen we
(verantwoord) aan de CAO -norm voor leraren. Voor de
jongere groepen is er meer etenstijd gepland.
7. Voor de ochtendpauze nemen de kinderen
fruit/rauwkost en drinken mee. Als de kinderen
overblijven, is brood en drinken aan te bevelen.
Snoep en koek is niet toegestaan.
Om helder te maken wat wel of niet mag, gebruiken we
de volgende regel:
Alles wat je op je ontbijttafel plaatst, mag mee voor de
lunch. Bijvoorbeeld brood, crackers, beschuit met beleg,
yoghurt etc.
8. Traktaties; als een kind jarig is, is het feest. We stellen
het op prijs als u streeft naar een gezonde traktatie.
Ouder(s) van een jarig kind bij de peuters of kleuters mag/
mogen, na het maken van een afspraak met de
leerkracht, de verjaardag in de klas bijwonen.
De ouders van groep 3 en 4 ontvangen een foto van hun
jarige kind in de klas.

Wij willen u vragen om bij de traktaties de focus te
houden op iets lekkers en niet groots uit te pakken met
cadeautjes erbij. We hebben gemerkt dat dit - met name
in de onderbouw- leidt tot een overtreffende vorm van
uitbundigheid die eigenlijk niet wenselijk is. Hou het klein
en simpel, zoals een traktatie is bedoeld.
9. Alle speeltjes met wielen zoals skeelers, éénwielers
etc. mogen gebruikt worden tot het plein. Op het plein
kan dit gevaren opleveren omdat er zoveel kinderen zijn.
10. Op de gymdagen (maandag en/of woensdag) nemen
de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hun fiets mee en
fietsen ze naar de gymzaal op sportpark Heidepark. De
groepen 3 t/m 8 nemen de gymtas mee naar school met
daarin gymkleding en gymschoenen. Als een kind per
abuis de gymtas is vergeten, gymt het mee in de gewone
kleding en op blote voeten. Bij herhaaldelijk ontbreken
van de gymkleding worden de ouders gebeld. De kleuters
gymmen in ondergoed en op blote voeten. Alleen bij
wondjes (voetwratjes) mogen de schoenen aan. Zij
gymmen in de gymzaal op de dislocatie. Het gymrooster
voor gr. 3 t/m 8 treft u achterin de schoolkalender, die u
vandaag heeft ontvangen. Als kinderen de laatste gymtijd
op een dag hebben en van u direct zelfstandig naar huis
mogen fietsen, vragen we u dat aan te geven m.b.v. een
eigen ondertekend briefje. Als u dat geen goed idee vindt
of uw kind moet door naar de BSO, dan fietst uw kind
met de leerkracht mee terug naar school.
11. Alle kinderen krijgen een pen/ kleurpotloden of
stiften van school. Het is niet de bedoeling dat er eigen
pennen of stiften meegenomen worden.

Vacatures
We kunnen nog geen volledig uitsluitsel geven over de
openstaande vacatures maar we hebben het meeste
opgelost;
Op het KDV komt Daphne van der Beek vanaf eind juli de
gelederen versterken.
Op de BSO komt Rianne van Beek, Claudia van Dijk en
Julia Arlings erbij vanaf deze week. Claudia werkt in de
ochtenden ook als onderwijsassistent.
Na een trouwe dienst van maar liefst 12 jaar neemt Ingrid
van der Vegt afscheid als één van onze vaste
schoolschoonmaaksters. Zij gaat haar carrière vervolgen
in de catering. Haar opvolgster Mariana Bakkara wordt
deze week ingewerkt.

Schoolkalender
Vandaag presenteerden we met trots
onze kalender aan u met daarop alle
wetenswaardigheden. Alle jarige
kinderen staan er ook in. We hebben geprobeerd zoveel
mogelijk zaken vast te leggen zodat u dit kunt noteren in
uw agenda en niet voor verrassingen komt te staan met
bijvoorbeeld plotselinge vrije dagen.
We hebben een beknopt deel met overige info. Dit zijn
vooral contactgegevens, roosters en een klein algemeen
deel. We hebben gemerkt dat de meeste (zittende)
ouders de uitgebreide schoolgidsinfo niet telkens
opnieuw lezen. Daarom hebben we een schoolkalender
en de uitgebreide schoolgids treft u op onze website. Als
er onjuistheden in staan, hopen we dat u ons attendeert
om het te verbeteren.
De kalender voor de komende weken/ maanden
(en eventuele wijzigingen) wordt ook geplaatst in de 2wekelijkse Nieuwsbrief.

Schoolschoonmaak door ouders
De coördinatoren schoolschoonmaak hebben een
indeling gemaakt en de ouders verdeeld zodat een ieder
naar rato ingedeeld wordt. Door ouders niet meer
geconcentreerd op enkele dagen schoolschoonmaak
maar verspreid over het schooljaar in te plannen en met
de focus op de klas van uw kind(eren), is de school vele
malen schoner en de betrokkenheid van ouders naar
100%!!!
Dus alleen maar redenen om dit voort te zetten!
Als u 1 kind op school hebt, wordt u 1 keer verwacht, als
u 2 of meer kinderen heeft op 2 momenten. Nadere info
volgt deze week.

Kriebelcontrole
Hoe gaan we op onze school te werk
om luizen te voorkomen en/of te
bestrijden?
Kriebelcontrole momenten

De controles staan vermeld in de kalender.
Vanuit het team heeft één persoon als taak de
contactpersoon te zijn tussen de luizencontrole ouders

en school. Zij heeft in de controleweek eventueel contact
met de coördinator. Voor onze school is dit Mariëtte
Reimert. Vanuit de ouders is dit; Marleen Muller (moeder
van Jesse en Lynn Reimert) (tel; 851341).
Luizencontroles vinden vooral plaats vlak na een
vakantieperiode. Dit is een bewuste keuze om te
voorkomen dat er een uitbraak komt.
Constatering hoofdluis
Wanneer de kriebelouders ongewenst bezoek in de
haren constateren en er wordt vastgesteld dat er sprake
is van levende luizen of neten, belt de klassenleerkracht
direct de ouders. We controleren ook direct de eventuele
broertjes en/of zusjes uit de andere klassen. We
verwachten van deze ouders dat ze hun kind(eren)
komen halen en maatregelen treffen. Deze kinderen
komen pas terug op school wanneer het probleem is
opgelost. De school zal besluiten om extra
luizencontroles uit te voeren in de desbetreffende
klas(sen) of indien gewenst in de hele school. Dit gaat
uiteraard in overleg met de coördinator. Tevens gaat er
dezelfde dag een bericht uit en wordt er benoemd in
welke groep hoofdluis is. Bij constatering in meerdere
groepen zal er naar alle gezinnen een bericht uitgaan. De
ouders wordt gevraagd dagelijks te controleren om erger
te voorkomen. Bij eigen constatering door de ouders wil
de school uiteraard op de hoogte worden gesteld. Tijdens
deze periode worden meisjes met lange haren verplicht
om de haren vast te dragen om verdere verspreiding te
voorkomen door loshangende (lange) haren.
Na 2 weken zal er een extra controle ingelast worden. De
coördinatoren bepalen in overleg met de directie of er
enkel in bepaalde groepen gecontroleerd moet worden
of schoolbreed.

Luizenzakken
Elk kind heeft een eigen luizenzak (verkregen via school)
voorzien van naam. Alle kledingstukken van een kind
(zoals jas/tas/sjaal) moeten in de luizenzak bewaard
worden. Vóór elke vakantie krijgen de kinderen de
luizenzak mee naar huis om te wassen en eventueel te
herstellen.
Direct na de vakantie moet deze weer meegenomen
worden.
Door het gebruik slijten luizenzakken en daarom krijgen
kinderen bij de start op school én in groep 5 een nieuwe
luizenzak. Als er tussentijds noodzaak tot vervanging is,
kunt u dit overleggen met de leerkracht.

Laptops
We werken regelmatig met laptops, ter ondersteuning en
verwerking van en bij de lessen. Deze laptops zijn van
school en worden bij toerbeurt ingezet per groep.
Kinderen die zelfstandig mogen werken bij bepaalde
lessen, kunnen dit – na opdracht van de leerkracht- ook
in een andere ruimte doen. Hier worden goede afspraken
over gemaakt over bv. werkhouding en tijdsduur. De
leerkracht zal telkens rondes lopen om toezicht te
houden. Uiteraard komen we ook tegemoet aan die
leerlingen die beter gedijen in de buurt van de leerkracht.

Ik ben een kanjer?
We werken aan de sociaal – emotionele ontwikkeling van
kinderen met de methode: Kanjertraining. Ook dit
schooljaar werken we met een kanjerdocument,
genaamd:
“Ik ben een kanjer”. We hebben het woord contract
weggelaten omdat het erg negatief kan overkomen,
terwijl we het juist willen zien als iets positiefs. Op dit
document staan de omgangsregels (ook in de digitale
wereld) die wij heel erg belangrijk vinden. We vinden het
welbevinden van kinderen van primair belang en daar
horen afspraken bij die dit kunnen bevorderen.
Dit document geldt voor alle kinderen. We willen ook
graag dat u als ouder(s) ondertekent en daarmee net als
uw kind en de leerkracht kenbaar maakt dat u achter de
regels staat en het belang er van ziet. Samenwerking is
hierbij onontbeerlijk. Dit document krijgt uw kind a.s.
vrijdag (2 september) mee naar huis en we willen u
vragen om na ondertekening dit te retourneren uiterlijk
op 9 september a.s. bij de groepsleerkracht.
De leerkracht bewaart de ondertekende exemplaren
gedurende het schooljaar.

Zorgteam,Obalo, psycho-educatieve
hulp
Naast de inzet van het zorgteam van onze stichting
Catent, hebben we een samenwerkingscontract met de
organisatie OBALO in Raalte. Zij begeleiden kinderen op
diverse ontwikkelingsgebieden. Dit kan ook op
particuliere basis. We hebben een contract afgesloten
waarin ze een aantal kinderen behandelen op school die
door de intern begeleider doorverwezen zijn. School is
leidend in de verwijzingen. Daarnaast hebben we een

samenwerkingscontract met Marja van der Hoek. Zij
begeleidt kinderen en jongeren op psycho-educatieve
vaardigheden. Zij helpt kinderen om hun vaardigheden in
omgang te versterken. Ook hier is school/ IB leidend in
de verwijzing naar haar. Dit kan ook particuliere basis.
Als ouders het noodzakelijk vinden om externe hulp te
zoeken, mag dit natuurlijk altijd op eigen kosten én na
schooltijd. We zijn tevreden over deze samenwerkingen
omdat we ervan overtuigd zijn dat het de kwaliteit van
het onderwijs ten goede komt maar vooral omdat we alle
kinderen waarbij handelingsverlegenheid bestaat
passende hulp kunnen bieden op school. De intern
begeleiders zullen- indien gewenst– hier met u contact
over opnemen. U kunt natuurlijk ook altijd zelf uw
hulp/zorgvraag bij hen neerleggen. Juf Debbie Matenaar
(IB gr. 3 t/m 8) werkt structureel op dinsdag en
donderdag en 1 dag vanuit huis. Juf Rianne van der Kamp
(IB peuters en gr. 1 t/m 3) werkt op dinsdag en
donderdag als IB’er en 1 dag thuis.
Voor de contactgegevens verwijzen we naar de
schoolkalender.

Voor de volledigheid het complete rooster nogmaals en
de rood gearceerde stukjes zijn de mutaties. Zoals het nu
vermeld staat, is het juist.
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
Carnaval

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

Contactgegevens
We vragen u met klem om uw gegevens up to date te
houden zodat u goed bereikbaar bent voor ons. U kunt
dit zelf in parnasSys aanpassen of u mailt ons de
wijzigingen.

De volgende Nieuwsbrief
Één keer per 14 dagen komt de nieuwsbrief uit. We
gebruiken het ons bekende mailadres. 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

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

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

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

De volgende nieuwsbrief komt uit op;
Vrijdag 9 september 2022

Maandag 20-02-2023 vanaf 12.00 uur 1 t/m 8 vrij

Correcties activiteitenplan reminder

Donderdag 25-05-2023 Groep 1 t/m 4 vrij i.v.m. sportdag BB
Vrijdag 26-05-2023 Alle kinderen vrij

Ondanks alle inspanningen lijken er toch nog enkele
omkeringen te zitten in het vakantierooster op het
activiteitenplan.

Woensdag 22-02-2023 1e uur vrij na verlichte optocht

