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Beste ouders,  
 
De eerste 2 schoolweken zitten er al weer op! Weken 
die we ook wel de gouden weken noemen omdat 
groepsvorming en gewenning in deze periode bepalend 
zijn voor de sfeer en het klimaat binnen de groep. 
Vandaag vierden we maar liefst 3 startvieringen 
waarin aandacht was voor het samen doen en samen 
school zijn. 
Mooi om te ervaren dat er ook veel belangstelling was 
vanuit de ouders die uitgenodigd waren om dit bij te 
wonen. 
We zitten er weer lekker in en hopen u volgende week 
in grote getale te ontmoeten bij de informatieavond in 
de groep(en) van uw kind(eren). 
Een mooi moment om kennis te maken met de 
leerkracht(en), te horen hoe het in de nieuwe groep 
gaat en in de pauze lekker bij te kletsen met de collega-
ouders. 
Voor nu een goed weekend en als er wat is, trek aan de 
(school) bel. 
 
 
Mariëtte Reimert 
Directeur Sprankel!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Corona en testen 
We zijn blij en coronavrij het schooljaar gestart maar we 
maken ons inmiddels wel weer wat zorgen! Er zijn 
meerdere kinderen die met corona thuiszitten. Vóór de 
zomervakantie is er uit voorzorg al een grote hoeveelheid 
testen besteld. Vandaag krijgen alle kinderen 3 testen 
mee naar huis zodat u bij twijfel of bij klachten 
gemakkelijk kunt onderzoeken wat er moet gebeuren. Bij 
een positieve test moet uw kind 5 dagen in quarantaine 
en als het 24 uur klachtenvrij is mag hij/zij weer naar 
school. Op de 2e dag van de isolatie gaat het 
thuisonderwijs in, mits uw kind fit genoeg is om deel te 
nemen. Dit stemt u altijd af met de groepsleerkracht. 
 

Schoolvieringen 
Vandaag waren de eerste schoolvieringen. We hadden 
jarenlang de gewoonte om 2 vieringen te hebben; één 
onderbouw- en één bovenbouwviering. Tijdens de 
voorbereiding ontdekten we dat door de enorme groei in 
de onderbouw we niet langer kunnen volstaan met 
slechts 2 vieringen én ouders erbij. Daarom zijn we 
vandaag al gestart met een onderbouwviering voor de 
kleutergroepen, een middenbouwviering voor groep 3 en 
4 en een bovenbouwviering voor 5 t/m 8.  
En dat was een goede keus want er waren veel ouders bij 
de middenbouwviering aanwezig waardoor de Octopus 
gezellig vol zat. Ondanks eerder verzoek waren er toch 
ook jongere kinderen mee. Dit is uitdrukkelijk niet de 
bedoeling omdat de aandacht bij de viering moet blijven 
en niet onbedoeld naar het jongere kind gaan. We zullen 
u hier ook op aanspreken. U zult ook begrijpen dat het  
niet mogelijk om uw peuter onder te brengen bij de 
peutergroep tijdens deze viering.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Informatieavond start om 19.00 uur op di. 13-09! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende viering staat gepland op  
vrijdag 16 december en staat in het  
teken van advent.  
Om alvast te noteren voor de ouders van: 

• De rupsengroep om 08.45 uur  
in het Uilennestje 

• Groep 3 om 08.45 uur in de Octopus 

• Groep 7 om 10.30 uur in de Octopus 
 

Maandag 9 september 2022 
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Muziek op schoo(l)(t) 
Vanaf 12 oktober starten we een mooi muziekproject 
gedurende 10 weken samen met Muziekschool 
Pianoforte voor de kinderopvang en de BSO. 
Op de woensdagen is er om 10.30 uur tot 11.15 uur een 
les Muziek op schoot voor de KDV kinderen van die dag 
maar ook voor ouders met een kind dat op een andere 
dag komt dan de woensdag op ons KDV of de peuterklas. 
Ouders blijven bij deze les. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via; directie.sprankel@catent.nl  
Om 11.30 uur tot 12.15 uur is er een les voor de peuters 
die altijd op woensdag komen. Hier mogen ouders bij. 
Deze peuters vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de juffen. Deze ouders kunnen zich aanmelden via: 
kov.sprankel@catent.nl  
Voor de BSO hebben we een programma op de maandag 
met 2 muzieklessen waar de kinderen bij toerbeurt aan 
deelnemen. Voor de dinsdag hebben we theaterlessen 
waar kinderen bij toerbeurt aan deelnemen. Dit valt 
binnen het programma en de afnametijd van de BSO. 
Waarschijnlijk worden de ouders van deze kinderen aan 
het eind een keer uitgenodigd voor een slotoptreden van 
hun kind(eren). 
Alle lessen vinden plaats op de dislocatie. 

Leerlingenraad 
De huidige raad zonder de groep 8 leerlingen van vorig 
schooljaar komt volgende week weer bijeen en gaat 
praten over de komende verkiezingen van een nieuwe 
raad en het voeren van campagne. Wellicht stelt uw kind 
uit de groepen 5 t/m 8 zich kandidaat en wordt dan 
misschien wel verkozen voor de nieuwe raad. U hoort het 
vast allemaal via uw kind of ontvangt u info via Parro. 

 
Rabo clubsupportactie 
Jaarlijks organiseert de RABO een actie om clubs en 
verenigingen te steunen. U kunt dat ook doen door 
middels de RABO app uw stem uit te brengen vanaf 5 
september j.l. Wilt u ook uw stem uitbrengen aan onze 
club; de oudervereniging van Sprankel!? Met de 
opbrengst worden investeringen gedaan die anders 
mogelijk niet zouden kunnen. Vorig jaar is er een mooie 
harmonica partytent aangeschaft van deze middelen. 
Stemt u ook op ons? Dit kan tot uiterlijk 27 september!! 
U vindt ons onder de kopjes samenleving/ Lemelerveld/ 
OR Sprankel. Alvast hartelijk dank! 
 

Schoolplein  
Voor de zomervakantie waren we druk met het maken 
van het ontwerp van onze nieuwe schoolplein! Dat 
ontwerp is nu klaar en we hebben afgesproken dat de 
uitvoering in één keer tot stand moet komen. Aangezien 
er nu nog lopende projecten zijn, zou ons plein 
stapsgewijs vorm krijgen maar daar kiezen we niet voor. 
Dus gaat er vanaf 2023 volledig gestart worden en vindt 
de voltooiing als alles meezit in het voorjaar plaats. Het 
ontwerp ziet er erg mooi uit. U kunt dit bewonderen bij 
de hoofdingang. 
 

Toestemming foto 
U heeft bij aanmelding van uw kind(eren)aan moeten 
geven of uw kind op foto en film mag en of dit 
gepubliceerd mag worden op de diverse sociale media 
kanalen. 
U dient deze gegevens zelf bij te werken/ te beheren in 
Parro. Daar kunt u precies aangeven wat wel of niet mag 
en kunt dit ook te allen tijde wijzigen. Als u geen keuze 
maakt, wordt dat als een ja, geen bezwaar beschouwd. 
Als het gaat om bv. het wijzigen van contactgegevens, 
dient u dat in ParnasSys te doen. Voor ons is het fijn, 
handig en overzichtelijk wanneer we over de juiste 
gegevens kunnen beschikken. 
Graag uw aandacht hiervoor. 
 

Even voorstellen 
Mijn naam is Claudia van Dijk. 
22 jaartjes jong en woonachtig  
te Dalfsen. 
Vanaf 29 augustus j.l. ben ik 
werkzaam op Sprankel! als 
onderwijsassistent en 
pedagogisch medewerkster bij 
de kinderopvang.  
Met veel enthousiasme ben ik 
mijn loopbaan begonnen en 
hoop ik zo elk kind te laten 

sprankelen waar hij/zij goed in is! 

 
Klussenteam 
Zaterdag 24 september komt het klussenteam o.l.v. 
Pascal Ogink weer in actie. Alvast hartelijk dank voor jullie 
inzet. 

mailto:directie.sprankel@catent.nl
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Groep 2 

Daar zijn de Rupsen 
weer! 
 
Wat was de zomer 
vakantie 
héééééérlijk! Dat 
blijkt wel uit de vele 
vrolijke, mooie en 
enthousiaste 
vakantieverhalen die 

alle kleuters (& de juffen!) uit de Rupsengroep te 
vertellen hadden. Iedereen had héél veel beleefd, lekker 
geluierd, vaak gezwommen, bijzonder veel ijsjes gegeten, 
van alles gezien in oude stadjes, boeken gelezen, veel zon 
op de snoet gehad, alleen maar leuke dingen gedaan en 
was dus … uitgerust! En nu gaan we er op school weer 
fijn tegenaan. Geweldig om te zien … na één weekje 
wennen (of bij de meeste kleuters ook helemaal niet!) zat 
iedereen zo weer in het schoolritme. Ons taakwerkje 
voor de verjaardag met ‘blad en rups’ erop is al weer 
voor de helft klaar. De werkjes uit de kasten zijn al vaak 
gekozen en in de hoeken is het weer gezellig vol. Onze 
eerste jarige, Roos, heeft haar feestje al gevierd en we 
kletsen elke dag even (met het raam open!) met de 
Rupsjes die nu in groep 3 zitten. Het gaat deze eerste 
weken over “vriendjes en ook over kriebelbeestjes”. In de 
zandbak buiten hebben we zelfs een groot kasteel met 
allemaal gangetjes gemaakt voor de insecten. En goed 
gelukt hoor! Het gaat dus zeker weer goed komen in de 
Rupsengroep. Oude bekenden hebben elkaar weer 
gevonden en de nieuwe kleuters horen er ook echt 
helemaal bij. Hartstikke fijn, zo’n prima start!!! 

 
Juffen-meesterdagen 
Gelijk al feest aan het begin van het schooljaar! Juffen-  
en /of meesterdag ! Op dinsdag 20 september voor de 
groepen 1 en 2 en een dagje later op de 21e voor de 
groepen 3 en 4. Gezellig de verjaardag vieren van je 
meester en/of juf. 

 
 
 

 
 
Even voorstellen 

Hoi! 
 
Ik ben Rian Oldenhof, 
wonend in Heino en ben 
22 jaar oud. Nadat ik de 
opleiding 
onderwijsassistent heb 
afgerond, ben ik 
begonnen aan de 
opleiding leraar 

basisonderwijs aan de Hogeschool Katholieke Pabo in 
Zwolle. Met veel enthousiasme ben ik op 01-09-2022 
gestart op de Sprankel!. Ik loop hier mijn derdejaars stage 
bij groep 4A in de klas van juf Hilde. Ik zal op de 
donderdag en vrijdag aanwezig zijn in de groep. Na mijn 
eerste dagen gehad te hebben, verwacht ik een leuke en 
leerzame tijd tegemoet te gaan! In het weekend ben ik 
op het voetbalveld te vinden, aan het werk in de horeca 
of tijd aan het spenderen met vriendinnen.  
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik het wel! 

 
Groep 4 B 
 
De eerste ervaringen van een aantal kinderen in groep 4b: 
De eerste weken 
zitten erop en de 
kinderen hebben 
laten zien dat ze 
groep 3 echt 
ontgroeid zijn. Wát 
een harde werkers! 
Samenwerken gaat 
ook als de beste. Dat 
zagen we vooral bij 
de kanjeroefeningen 
die we deden. We 
hebben ontdekt dat 
we elkaar tot grote 
hoogte kunnen laten 
stijgen! Dat belooft 
nog wat voor de rest 
van dit schooljaar! 



 

                                                              

 
Vervolg van groep 4B 

 
Groep 4A 
 Leukste momenten van groep 4A in de eerste weken  

 
Bo, Kick, Daan, Linn en Kyra:  
Ik vind lezen met groep 8 leuk  
Ties: Ik vind Station Zuid leuk  
Robin: Ik vind in mijn eigen leesboek leuk  
Kay: Ik vind het leuk om buiten te spelen met andere 
kinderen  
Ivo en Daisy: Ik vind de speurtocht van IPC leuk  
Gijs en Milan : Ik vind het leuk om te werken in het 
rekenwerkboek  
Tygo: Ik vind het leuk om weer met mijn vrienden buiten 
te voetballen  
Roos en Fayèn: Ik vind het leuk om een spelletje te doen 
met mijn vriendinnen  
Isa: Ik vind alles leuk  
Siem, Joy, Emma en Meike: Ik vind schrijven leuk  
 

 Samen lezen met groep 8  
Elke dinsdag gaan we samen lezen in ons boek met groep 
8. Dat vinden we erg gezellig en leuk! Ook leren we dan 
nog beter lezen met zo’n goede hulp ernaast!  

 
Groep 6 
Het schooljaar is al weer begonnen. Eerst was het 
natuurlijk even weer wennen. Een nieuwe juf en meester, 
een nieuwe groep (ook voor de juf en meester is dat even 
wennen). Maar nu in week twee krijgen we al aardig in de 
gaten hoe we samen groep 6 zijn.  
We zijn al hard aan het werk en hebben alle vakken al 
een keertje gehad. Ook zijn we al begonnen met IPC. We 
werken over; Hoe leren wij? We mochten als 
leerdetectives op onderzoek gaan in andere klassen. 
Konden we daar bewijs vinden van leren? 
 
En wat heel leuk is; we gingen afgelopen woensdag naar 
Polyhymnia. In de kelder mochten we allerlei 
instrumenten uitproberen. We oefenden slagwerk, 
saxofoon en bugel. Volgende week gaan we weer. Mogen 
we weer instrumenten uitproberen. Daarna gaan we 
oefenen voor een echt concertje. Dat is toch superleuk! 
Alle vaders, moeders, opa's en oma's komen toch wel op 
dit concertje he?! We zullen binnenkort weer wat van 
ons laten horen. 
 

Groep 8 
Eerste weken groep 8 
 
We zijn begonnen aan het laatste jaar basisschool! Een 
spannend jaar waarin veel gaat gebeuren. Voor nu zijn 
we lekker gewend aan twee meesters voor de klas en 
kennen we de routines. We hebben twee extra 
klasgenoten mogen verwelkomen, namelijk Bert en Gert! 
Dit zijn onze goudvissen. Samen hebben de leerlingen 
gezorgd voor een mooi aquarium en plantjes. Bert en 
Gert blijven (hopelijk) het hele schooljaar bij ons en aan 
het eind van groep 8 verloten we ze en krijgen ze een 
nieuw baasje.  
 
We zijn ook gestart met de workshops van Polyhymnia en 
daar is iedereen super enthousiast aan de slag gegaan. In 
de komende workshops mogen we een instrument 
kiezen om meer over te leren. Uiteindelijk geven we een 
concert waarbij de ouders ook mogen komen kijken! 

Myla Ik fint het boek sonber plaatjes zoo luuk 

Devlin Ik wint taal hil leuk en schrijfen   

Elise We heben geke popetjes gemaakt en als 
je een boek uit hept moet je een strookje 
paken en dan woret het een lees slinger 

Luca We heben met salen greekent en we 
doen niet meer Lijn 3 maar STATION ZUID 

Jorin Ik hou van kleuren met mijn frindidun 



 

                                                              

 
We zijn ook gestart met het nieuwe IPC-thema: 
Nederland Waterland. We zijn begonnen met een 
spannend verhaal over de watersnoodramp, eigenlijk 
wilden we niet dat meester het boek weglegde. Komende 
tijd leren we veel over water, hoe polders gemaakt 
worden en hoe mensen in de wereld omgaan met 
watersnoodrampen. 

 
Even voorstellen 
Hallo allemaal, 
 
Aangezien ik een nieuw gezicht ben op de Sprankel! en 
jullie mij nog niet kennen, stel ik me graag even kort voor. 
Ik ben Lise Schokker, 20 jaar en woon in Heino. Ik ben 
vierdejaars pabo student op de Hogeschool KPZ. Hiervoor 

heb ik de havo afgerond op 
Carmel College Salland. Ik sta het 
komende schooljaar met veel 
plezier op donderdag en vrijdag 
voor groep 4B. In mijn vrije tijd 
volleybal ik bij de 
volleybalvereniging in Heino, ook 
doe ik graag leuke dingen met 
vrienden en familie. Ik hoop hier 
op de Sprankel! veel te leren en 
ben benieuwd wat dit jaar mij 

gaat brengen.  
Ik heb er in ieder geval zin in!  
 

Bijlage 
In de bijlage treft u een flyer over Mathilda boeken. 
Lekker lezen. 

 
 
 

Logopedie op school 
Vanuit een samenwerking werkt vanaf dit schooljaar 
Margreet Drok als logopediste bij ons op school met 
kinderen van onze school die in de praktijk Pluspunt 
hiervoor gescreend zijn. Margreet is de opvolgster van 
Kesja. 
Zij is te bereiken via; margreet@logopediepluspunt.nl 

 
Wist u datjes van de peuters…. 

wist u dat..... 
.....de peuters allemaal een leuke vakantie hebben 
gehad? 
.....de peuters in verschillende landen zijn geweest? 
.....de peuters tijdens het kringmoment goed konden 
vertellen wat ze allemaal hebben gedaan? 
.....wij ook wel weer zin hadden om naar school te gaan? 
.....er ook veel nieuwe peuters gestart zijn? 
.....wij het heel leuk vinden dat deze peuters bij Sprankel! 
komen spelen? 
.....wij deze week gaan 
werken met een 
nieuw thema? 
.....dit thema gaat 
over ons zelf? 
.....wij al heel goed 
weten hoe onze 
lichaamsdelen heten? 
.....veel peuters ook al 
kunnen vertellen wat je met bepaalde lichaamsdelen 
kunt doen? 
.....de peuters van de vrijdaggroep hebben meegedaan 
aan de startviering? 
.....wij hiervoor een versje hebben geleerd? 

 
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  
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op;  
          Vrijdag 23 september 2022 
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Agenda  
September 
Ma. 12 -09  Inloopspreekuur 15.30-16.15 uur 
Di. 13 -09  Informatieavond alle groepen 
Wo. 14-09  Inloopspreekuur 13.30 – 14.15 uur 
Di. 20-09  Juffendag gr. 1-2 
Wo.21-09  Juffen-meesterdag gr. 3-4 
Vr.23-09  Schoonmaak kleutermateriaal 
Za. 24-09  Klussenteam 
Wo. 28-09 Kinderpostzegels 
 

Oktober 
Di. 4-10   Start Kinderboekenweek 
Wo. 5-10  alle kinderen vrij i.v.m. studiedag 
Vr. 7-10-10  Sallandse techniekdagen (gr. 6-7-8) 
Wo.12-10  Fietscontrole 
Vr. 14-10  Afsluiting kinderboekenweek 
Ma. 17-10  t/m vr. 21-10 Herfstvakantie 
Ma. 24-10 gr. 1 t/m 8  vrij i.v.m. studiedag 
 

November 
Week van 14-10 Ouder (verwijzings)gesprekken 
Do.24-11 gr. 1 t/m 8 vrij vanaf 12 uur i.v.m. studiemiddag 
Za.26-11 Klussenteam 
 

December 
ma. 5-12 gr. 1 t/m 8 vrij vanaf 12 uur 
Vr. 16-12  3 Schoolvieringen voor  

• De rupsengroep om 08.45 uur in het uilennestje 

• Groep 3 om 08.45 uur in de Octopus 

• Groep 7 om 10.30 uur in de Octopus 
Wo.21-12  Kerstviering 
Vr.23-12  Start kerstvakantie om 12.00 uur  
                            gr. 1 t/m 8 
Ma. 26 -12 t/m vr. 06-01-2023 Kerstvakantie 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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  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 
    
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  
     
 


