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Corona
We merken dat meer kinderen en gezinnen te kampen
krijgen met verkoudheidsproblemen en overige
klachten. We weten dat dit in deze periode van het jaar
altijd het geval is en kinderen niet allemaal echt ziek
zijn. Toch willen we ons goed houden aan de
voorschriften om mogelijk erger te voorkomen. Ook bij
medewerkers merk je dat dit toeneemt maar gelukkig
tot op heden nog niet zorgt voor problemen qua opvang
of vervanging maar die signalen krijgen we al wel van
andere scholen! We moeten er maar het beste van
maken en roeien met de riemen die we hebben.
Inmiddels zijn we al weer ingesteld op het verstrekken
van huiswerk voor kinderen die niet echt ziek zijn maar
toch niet naar school mogen komen.
TIP; We hebben begrepen dat wanneer men in
afwachting is van de uitslag van een Coronatest, de
uitslag soms al te vinden is bij de coronatest website
wanneer je inlogt met je DIGID, terwijl je wacht op het
(verlossende) telefoontje.

Beste ouders,
De eerste 4 weken zijn alweer voorbij! Drukke weken
waar veel aandacht was voor de opstart binnen de
klassen. Maar ook is er met aandacht per klas een
informatiefilmpje gemaakt en zijn er kijkmomenten
gepland. We willen natuurlijk zo transparant mogelijk
zijn en goed informeren.
Toch kan ik me niet langer aan de indruk onttrekken, dat
naast de openheid die zo kenmerkend is, er in alle
geheimzinnigheid van alles bedacht wordt voor
donderdag 17 september a.s.
Dat voelt best gek als je altijd van alles en iedereen op de
hoogte bent of wordt gehouden.
Zomaar 40 jaar in het onderwijs! Als piepjong juffie van
19 lentes oud startte mijn onderwijsloopbaan in Vilsteren
voor 1 dag in de week als 4e jaars student. Daarna 25
jaar met heel veel plezier daar gewerkt, eerst als
leerkracht en de laatste jaren als directeur. Grappig om
nu weer leerlingen van toen te ontmoeten, nu als
ouder(s) van leerlingen of als collega.
Nog altijd werk ik met heel veel plezier en enthousiasme
en hoop dat nog langere tijd te mogen doen! Het is goed
toeven in Lemelerveld! A.s. donderdag belooft een
stralende dag te worden qua weersomstandigheden en ik
ga met een grote glimlach het feest tegemoet!

Klussenteam
Zaterdag 19 september komt klussenteam 2 o.l.v. Pascal
Ogink in actie. We zijn altijd weer heel erg blij met alle
klushulp en ondersteuning!

Met sprankelende groet,
Mariëtte Reimert,
Directeur Sprankel!
directie.sprankel@catent.nl

Oud papierregeling
Zoals u allen gemerkt heeft, is de opzet van het oud papier
vanaf april dit jaar sterk gewijzigd. Deze wijziging was
ingegeven vanwege de Corona crisis en dat afstand houden bij
de inzameling met een kar door het dorp moeilijk te
handhaven is. Vandaar dat we gezamenlijk met de andere
scholen zijn begonnen om een “straatje” met containers neer
te zetten en dat het oud papier alleen gebracht kan worden.
Uiteraard had het hier en daar wat aanloopproblemen maar in
het algemeen waren de reacties van de vrijwilligers maar ook
vanuit Lemelerveldse gemeenschap positief. Voor alle
inwoners stelt het op zich niet zo veel voor om het even langs
te brengen en voor de vrijwilligers is het werk in geval minder
zwaar erop geworden.
Tegelijkertijd met de Corona crisis liep het oud papier contract
tussen de ROVA en de gemeente over een gegarandeerde prijs
ook af. Al enkele jaren is er een daling ingezet van de oud
papier marktprijs, terwijl wij dus nog profiteerden van een
hogere gegarandeerde prijs. Vanwege dat het oud papier niet
meer afgezet kon worden in China, was er een overschot aan
oud papier in Nederland wat een sterk dalende prijs tot gevolg
heeft. De gemeente heeft nu een tijdelijke oplossing in het
leven geroepen om nog enigszins een positieve opbrengst uit
het oud papier te halen, maar zonder deze subsidie is de
inzameling al verlieslatend. Desondanks willen we met de
scholen doorgaan met de oud papier inzameling, omdat het
nog geld oplevert voor leuke activiteiten voor de kinderen en in
de toekomst de situatie wellicht verandert. Daarbij denken we
dat als je de oud papier inzameling weggeeft, je het ook nooit
meer terug krijgt.
Maar de inzet met in totaal 15 vrijwilligers per keer staat niet
meer in verhouding tot de opbrengst. Dus om die reden
hebben we besloten om de huidige inzameling met het
brengen van oud papier als definitieve methode te hanteren.
Dat betekent namelijk dat we met minder vrijwilligers het werk
kunnen voltooien. Dit houdt in dat elke school 1x per kwartaal
aan de beurt is met de inzameling. Sprankel! trapt hiermee af
per september. We beginnen nog wel steeds met 10 mensen,
maar we hopen dit op korte termijn terug te kunnen brengen
naar 5 mensen indien de gemeente ons wil helpen met het
financieren van extra “trappetjes” naast de containers. We
zullen u spoedig informeren over het nieuwe schema.
Dit betekent dat elke school nu zelf verantwoordelijk is om per
keer voldoende vrijwilligers te leveren. Maar we willen u
nogmaals vragen om verantwoordelijkheid te nemen met uw
inzet en zorg te dragen dat we met Sprankel! altijd met 10
mensen aanwezig zijn. Bij niet komen opdagen zonder

afmelding treft het nu de eigen mensen van je eigen school.
Zorg bij verhindering in elk geval voor vervanging. Op deze
manier brengen we nog altijd geld in het laatje voor leuke
activiteiten tijdens schooltijd voor de kinderen.
We hopen hiermee een bestendige oplossing voor de oud
papier inzameling te hebben gevonden voor de komende jaren.
Namens de OR,
Twan Kroes

Groep 4
Blotevoetenpad in groep 4
Afgelopen woensdag hebben we in groep 4 het blotevoetenpad
gelopen. We hadden daarvoor van alles verzameld en bedacht
om in ons eigen blotevoetenpad te laten terugkomen. We
hadden spullen gezocht, maar ook vanuit huis meegenomen.
Zo hadden we bakken met ijsblokjes, vla, takjes, mos,
kunstgras, modder en steentjes. Het was erg leuk en soms toch
ook wel spannend. Hoe voelt iets eigenlijk met je voeten?

GymXtra
Een nieuw seizoen GymXtra staat weer voor de deur. Dit is een
activiteit na schooltijd, welke gericht is op kinderen die vooral
motorisch wat achterstand hebben ten opzichte van
leeftijdsgenoten.
Omdat de motorische ontwikkeling niet bij ieder kind in de
leeftijd van 6 tot en met 11 jaar gelijk verloopt, is een goede
motoriek bij kinderen niet vanzelfsprekend en kunnen zij
aansluiting missen met leeftijdsgenoten bij het buitenspelen,
gymlessen op school en sporten bij de sportvereniging. Voor
deze kinderen is het lesprogramma GymXtra ontwikkeld.
Meer info: https://www.samendoenindalfsen.nl/is/een-vraagover-2/gezond-blijven/beweging-en-sport/gymxtra
Sports4kids
Kinderen in de gemeente Dalfsen hoeven zich na schooltijd niet
te vervelen! Sports4kids is een naschools sportaanbod waarbij
uw kind in een paar lessen kosteloos kan kennismaken met
verschillende sporten. Sports4kids heeft als doel om kinderen
te helpen bij het maken van een keuze voor een sport die hij of
zij leuk vindt, wil kinderen stimuleren om na schooltijd in
beweging te komen en op deze wijze het kind aanzetten tot
een gezonde en actieve leefstijl.
Meer info: https://www.samendoenindalfsen.nl/is/een-vraagover-2/gezond-blijven/beweging-en-sport/sport4kids
Foto’s van een IPC-taak groep 6

Groep 6
In ons 1e IPC-thema van het jaar hebben we geleerd ‘hoe we
leren’. Dit vonden we interessant, want we weten nu dat het
niet alleen om kennis gaat, maar ook om vaardigheden. We zijn
als leerdetectives klassen rondgegaan en hebben daar goed
gekeken naar alles wat met leren te maken heeft. We beseffen
nu dat we kennis hebben en opdoen, maar ook realiseren we
ons dat we heel de dag in de weer zijn met vaardigheden. Door
veel te oefenen, beheersen we bepaalde handelingen.
Bij een IPC-taak hebben we ook interviews bekeken waarin
werd verteld hoe deze mensen leerden en welke vaardigheden
daarbij belangrijk waren. Dat was leuk. Bij een andere taak
hebben gekeken hoe we een bepaalde vaardigheid kunnen
aanleren. We hebben stappen bedacht voor: detail tekenen,
bal hooghouden, gitaar
spelen etc.
Kortom; we hebben veel
geleerd over ons brein.

Wist u datjes van de peuters!

Wist u dat….
….. de peuters ook mee hebben gedaan aan de
openingsviering?
….. de peuters aan de grote kinderen de nijntjedans hebben
laten zien?
….. dit best wel spannend was?
….. maar dat het wel heel goed ging?
….. het heel leuk was omdat de grote kinderen met ons
meededen?
….. juf Kim N weer terug is van vakantie?
….. de peuters weer blij zijn om haar te zien?
….. de peuters heel graag buiten spelen?
….. een aantal peuters de hele ochtend vraagt wanneer ze naar
buiten mogen?
….. de peuters veel in de zandbak spelen?
….. er heel veel zandtaarten worden gebakken?

Groep 2
Rupsennieuws!
Hadden jullie het al gehoord? Wij hebben in ons rupsenlokaal
een heel mooi huisje gekregen! Eerst hebben we het officieel
geopend en nu wordt er heerlijk in gespeeld, gelachen en
gewerkt. Ook is er een knusse hoek bij gekomen, waarin we
lekker kunnen lezen en spelletjes doen met cijfers & letters. Zo
worden we steeds een beetje slimmer!
Wij zijn net met een nieuw IPC thema gestart in alle
kleutergroepen: “Ik & mijn vriendjes”. De juffen hebben een
toneelstukje gespeeld waarbij ze ruzie maakten met de
blokken! (Het was gelukkig niet ‘echt’…) Samen hebben wij
toen een oplossing bedacht en alles kwam weer goed.

De juffen hebben taakwerkjes bedacht, waarbij we ‘samen
moeten werken’ met elkaar. Dat kunnen we reuze goed: in de
huishoek een rol spelen met de verkleedkleren … een
bouwplan maken voor in de bouwhoek en het ook uitvoeren …
gezelschapsspelletjes met je vrienden doen uit de grote mand.
Kortom … we zitten al weer helemaal lekker in het schoolritme
en gaan er samen met alle kleuters & juffen wat moois van
maken!

Groep 8
Het schooljaar is weer begonnen, ook in groep acht. We
hebben er veel zin in en hopen dat we ook alle leuke dingen
zoals de musical en kamp kunnen gaan doen.
In de eerste weken hebben we eerst moeten wennen aan
elkaar en aan de routines. Nu gaat dat al bijna vanzelf. Een
voorbeeld van een routine is dat we bij rekenen altijd beginnen
met startsommen. Dat zijn sommen om even ons hoofd in de
rekenstand te krijgen. Daarna pakken we een wisbordje en
geeft juf instructie. Als die instructie dan klaar is, kunnen we
zelfstandig aan het werk op de laptop.
Ook zijn we al begonnen met IPC. We werken over Nederland
waterland. Het zijn allemaal onderzoeken over de relatie van
Nederland met het water. Afgelopen week hebben we
onderzocht waar bepaalde plaatsnamen vandaan komen. En
mochten we een filmpje maken waarin een burgemeester het
dorp opent en de naam uitlegt.
Er wordt dus al hard gewerkt en we gaan er een supertof jaar
van maken.

Nieuw gezicht ?
Beste ouders(s)/verzorger(s),
Dit schooljaar ben ik
gestart als Intern
Begeleider van Sprankel!
Via deze weg wil ik mij
graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Debbie
Matenaar. Ik woon samen
met mijn man en twee
kinderen Gio en Aylin in
Dalfsen.
Meer dan tien jaar ben ik
werkzaam geweest op
Het Stroomdal in Kampen.
Veel ervaring heb ik daar
opgedaan, maar voor mij
was het tijd voor een nieuwe stap in
mijn werkloopbaan. Op dit moment ben ik in Kampen mijn
werkzaamheden aan het afronden.
Ik hoop dat ik samen met dit enthousiaste en gedreven team
een bijdrage kan leveren aan goed en uitdagend onderwijs
voor alle kinderen. Deze periode staat vooral in het teken van
kennismaking, het beter leren kennen van de school en de
overdracht met Evelien Vrolijken. Ik vind het belangrijk om
betrokken te zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Mocht u
vragen hebben, kunt u altijd een afspraak maken.
(ib.sprankel@catent.nl)
Ik heb vertrouwen in een goede samenwerking met het team,
maar ook met u als ouder en dat we samen er alles aan doen
om uw kind een mooie schooltijd te geven! Mijn vaste
werkdagen zijn dinsdag en donderdag en vanaf 1 oktober ook
op vrijdag.

Leerlingenraad
Vandaag is de ‘oude’ leerlingenraad bijeen geweest om te
vergaderen over de raadsverkiezing die eraan zit te komen. Op
vrijdag 25 september is de officiële verkiezing op het
stembureau in de Octopus. Een leerlingenraad heeft zitting
voor 1 schooljaar.
Vanaf vandaag kunnen kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zich
(opnieuw) kandidaat stellen en campagne voeren. Bij een (te)
grote belangstelling worden er eerst voorverkiezingen
gehouden binnen de eigen groep. Uiteindelijk mogen er
maximaal 4 kandidaten vanuit elke bovenbouwgroep zich
verkiesbaar stellen, waarvan er maximaal 2 kunnen toetreden
tot de raad. Spannende tijden dus! We houden u op de hoogte.

Kijkmomenten
We hebben gemerkt dat veel ouders gebruik gemaakt hebben
van de mogelijkheid om een gepland kijkje in de school en dan
voornamelijk in de klas(sen) van hun kind(eren) te nemen. Fijn
om ouders live te spreken en tegelijkertijd valt het op dat veel
ouders zeer tevreden zijn over de huidige manier van
oversteken en afscheid nemen van hun (jonge) kinderen. Dat
gaat ook buitengewoon soepel en goed en bevalt ons ook
goed.
Tevens hebben we fijne complimenten gekregen op de
informatiefilmpjes die plaatsmaakten voor de fysieke
ouderavond. Dus ondanks en dankzij Corona behalen we mooie
resultaten!

De volgende Nieuwsbrief
Één keer per 14 dagen komt de nieuwsbrief uit. We gebruiken
uw bij 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 25 september 2020

Agenda tot herfstvakantie

di. 15 september
do. 17 september
vr. 18 september
za. 19 september
wo.23 september
vr. 25 september
wo.30 september
vr. 2 oktober
wo. 7 oktober
vr. 9 oktober
ma.12 oktober

MR vergadering
feestdag juf Mariëtte 40 jaar jub.
schoonmaak kleutermateriaal
klussenteam
kinderpostzegelverkoop
leerlingenraadsverkiezing
start Kinderboekenweek
voorstellingen voor KBW
fietscontrole
conciërge Wim met pensioen
start Herfstvakantie

ma.19 oktober

studiedag ; alle kinderen vrij

