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Beste ouders,  
 
Voor u ligt de nieuwsbrief, vol met enthousiaste 
groepsverhalen! Leuk om te lezen en de bijgevoegde 
foto’s te bewonderen.  
Na een eerste opstart zijn er in de nieuwsbrief bij 
toerbeurt nu ook stukjes te lezen over de BSO en het 
KDV. Nog even en dan is september alweer voorbij! 
De kijkmorgen verplaatst dan naar de woensdag 
omdat oktober de 3e schoolmaand is in dit schooljaar. 
Ondanks dat corona onder kinderen en leerkrachten 
licht toeslaat, zijn we heel fijn en volgens plan aan het 
werk. 
Voor wie van toepassing… denkt u er nog aan om 
gebruik te maken van het gratis aanbod om met uw 
peuter (0-4 jarige) deel te nemen aan de muziek op 
schoot lessen die vanaf 12 oktober starten. De peuters 
van de woensdag nemen automatisch deel. Dus van 
harte welkom. Stuur een mail naar ondergetekende; 
directie.sprankel@catent.nl 
Voor nu wens ik u allen een mooi weekend en dan gaan 
we volgende week weer fijn en uitgerust verder. 
 
Mariëtte Reimert 
Directeur Sprankel!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Parkeren  
Het valt op dat wanneer de pionnen niet echt helemaal 
uitgezet zijn op élk parkeervak, er vaak toch auto’s 
geplaatst worden. Misschien wel te begrijpen hoor, want 
we zien dat het meestal opa’s of oma’s zijn. Zij zijn 
wellicht niet op de hoogte van deze regel en denken dat 
ze mazzel hebben wanneer ze zo’n mooi vrij plekje 
ontdekken. Wilt u de oppas(sen) van uw kind(eren) 
hierop attenderen, zodat het doel van veiligheid en 
overzicht houden elke dag behaald kan worden? 
Bij voorbaat hartelijk dank. 

 
Schoolschoonmaak 
Wat fijn dat er zo enthousiast 
gepoetst wordt in deze 
schoonmaakweek. Hartelijk dank 
ouders! 
Het helpt echt fantastisch goed. 

 
Studiedag 
Denkt u eraan dat alle kinderen 
vrij zijn i.v.m. een studiedag op 5 
oktober a.s.? 
Dan is er de algemene 
personeelsdag met workshops van onze stichting Catent, 
voor zowel het onderwijs als voor de 
kinderopvangmedewerkers. 
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Groep 1-2 
Nieuws uit de Duizendpotengroep 
Zoals het een echte duizendpoot betaamt, zijn we alweer 
druk aan het werk geweest sinds de eerste schooldag. 
We hebben de eerste weken vooral de tijd genomen om 
elkaar wat beter te leren kennen aangezien we best wat 
nieuwe duizendpootjes erbij hebben gekregen: Yonna, 
Jill, Tijn en Naud hebben we stiekem weggekaapt bij onze 
bijen-buurtjes en Owen Assman, Amber Kroes, Cas Eilert, 

Darryl Kogelman, Jip 
Grefelman en Stijn van Middelaar hebben we allemaal 
welkom mogen heten in onze groep.  
We hebben samen veel reken-, taal- en 
bewegingsspelletjes gedaan, waarbij je in tweetallen of 
kleine groepjes moesten samenwerken. We hebben 
muziek gemaakt, samen gezongen en gedanst, vooral op 
dat leuke liedje ‘Als je vriendjes bent’ en de Engelse 
‘Goodmorning song’. 
We zijn gestart met het Kanjerverhaal van ‘Max en het 
dorp’ en leren met de oefeningen hoe je nieuwe vrienden 
kunt maken en hoe je dan op een goede, fijne en lieve 
manier met elkaar gaat spelen. Nou, dat is voor ons 
duizendpoten geen probleem, want als echte tijgers 
helpen en troosten wij elkaar! Er worden zelfs al nieuwe 
vriendschappen gesloten!  
En hoe leuk is het om dan samen een feestje te vieren: 
we hebben het natuurlijk over de Juffendag. Met alle 
kleutergroepen samen zijn we naar het Speelbos in 
Nijverdal geweest. We hebben daar gewandeld, 
geklommen, gesprongen, gesjouwd, gezwierd, 
gesmikkeld en vooral heel veel gelachen! Want dat 
kunnen wij duizendpoten als de beste! 
 
 
 

Kinderopvang 
KDV Sprankel! 
De eerste weken na de zomervakantie zitten er al weer 
op…. Iedereen is weer terug na een welverdiende 
vakantie. 
 
We hebben het thema “Zomer” afgesloten en het 
volgende thema waar we samen aan gaan werken is 
“Herfst”. Alle activiteiten die de komende periode 
worden aangeboden zullen in het teken staan van dit 
thema. 
 
De afgelopen periode zijn er een heleboel nieuwe 
kinderen gestart op het kinderdagverblijf; 
Welkom Julan, Daan, Leyla, Dex, Zef, Vico en Thijs! 
 
Niek en Brent zijn 4 jaar geworden. Zij mogen naar de 
basisschool van Sprankel!, heel veel plezier!!! 
 
4 oktober is het dierendag, alle kinderen mogen die dag 
hun favoriete knuffel meenemen naar het dagverblijf. 
Ouders krijgen nog een persoonlijk bericht over de 
invulling van deze dag. 
 
Tot de volgende nieuwsbrief!!! 
 

 



 

                                                              

Groep 3 
Wij vinden het zo leuk in groep 3 omdat…  

• Ik blij ben dat IPC super leuk is (Dide)  
• We al die schrijfletters gaan leren (Kay)  
• Ik houd van dictee (Diede)  
• We ook op de chromebooks mogen 
werken (Felin)   
• We een leuk thema voor IPC hebben, 
onze wereld. (Nova)   
• We werken met Lijn 3 (Fayèn)  

  

   
 
Als we een nieuwe letter leren dan kijken we eerst altijd 
een filmpje. In dat filmpje komen voorwerpen of dingen 
voorbij dat met die nieuwe letter begint, of waar die 
letter in zit. Na het filmpje hangen wij de letterkaart in de 
klas aan de lettermuur. We kennen inmiddels al veel 
letters want we zijn al in thema 2 begonnen! Elke letter 
komt ook op ons klankbord. Wist je dat elke letter in een 
gebouw komt? Het gebouw van de medeklinkers, 
klinkers, lange klanken, korte klanken of 
tweetekenklanken. Wij leren dit schooljaar alle letters en 
klanken, zo komt het hele bord vol.   
  
Weet je wat het leukste is aan nieuwe letters, daar kun je 
nieuwe woorden mee maken. Zo kun je van het woordje 
rik het woordje dik maken. Dan ruil je de r in voor de d. 
Wij oefenen dit ook in de letterdoos met magneetletters. 
Wil je ook eens komen kijken naar onze lettermuur of 
letterdoos? Kom dan even gezellig in de klas, dan 
vertellen we je er van alles over.   
  
 
 

 
We leren ook schrijfletters, deze zijn heel anders dan de 
leesletters in ons leesboek. We oefenen de schrijfletters 

 
in ons schrijfschrift. We proberen de letters dan aan 
elkaar vast te maken zodat we ook woorden kunnen 
schrijven. Als we even niet weten hoe de schrijfletter 
moet, dan gebruiken we gewoon de leesletter of we 
spieken even op de lettermuur. Op de lettermuur hangen 
namelijk ook de schrijfletters die we al geleerd hebben, 
handig hè!?   
  
IPC – onze wereld  
We werken deze periode over ONZE WERELD. Vorige 
week hebben jullie in de nieuwsbrief al kunnen lezen dat 
groep 4 hier ook aan werkt, we werken gezellig samen 
aan dit thema zodat we van elkaar kunnen leren. We 
nemen dan een kijkje bij elkaar in de klas, doen een 
speurtocht samen en brengen elkaar op goede ideeën. 
Wij vinden het heel leuk om samen met groep 4 te 
werken aan een thema!  

 
Bij IPC hebben we afgelopen week de vaardigheden 
geoefend om te ontdekken met welke materialen en 
technieken je kunt schilderen. Zo ontdekten we 
verschillende 
technieken en lieten 
we dat aan elkaar zien. 
Als echte kunstenaar 
loop je natuurlijk ook 
tegen probleempjes 
aan, wij leren om hier 
weer een oplossing 
voor te bedenken. En 
ja, als iets mislukt, leer 
je er misschien nog 
wel meer van dan 
wanneer het allemaal 
vlekkeloos verloopt. Daar kunnen we allemaal nog wat 
van leren.  



 

                                                              

 
Meester en juffendag 
We vierden op woensdag meester- en juffendag in groep 
3 en 4. We hebben deze ochtend leuke spelletjes gedaan, 
gesjoeld, cake versierd en een chips ketting geregen. 
Deze mochten we aan het eind van de dag, tijdens het 
kijken van de film, heerlijk opsnoepen. We hebben 
tussendoor een gigantisch feest gevierd in het 
speellokaal. Samen met groep 3 en 4 in een lange 
polonaise liepen wij die kant op. Het speellokaal was 
omgetoverd tot een heuse kinderdisco. Dat het vannacht 
voor het eerst vroor, hebben wij daar niet gemerkt. De 
temperatuur vloog omhoog. Dat kan ook niet anders met 
zoveel dansende kinderen! Het was geweldig.   

• Jula: We mochten chips rijgen, dat was 
lekker.  
• Jesse: sjoelen vond ik leuk, dat vind ik 
een leuk spel.   
• Joris: ik vond het leuk om te dansen bij 
de kinderdisco.  
• Teun: ik vond het wel een beetje jammer 
dat ik niet heb gewonnen met sjoelen.   
• Tygo: ik vond leuk dat ik verkleed naar 
school mocht.   
• Morris: ik mocht schmink op vandaag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de BSO 
De herfst is begonnen, dit is 
ook te zien in onze BSO 
ruimte. Op de ramen hebben 
we samen met de kinderen 
mooie herfstschilderingen 
gemaakt. Ook zijn de eerste 
spinnenwebben al geknutseld 
van kastanjes, satéprikkers en 
touw. De komende weken zullen wij activiteiten gaan 

doen die te maken hebben met 
de herfst.  
Dit vinden wij leuk om te doen 
op de BSO: 
Benjamin: Spelen met Roan 
Loïs: In de huishoek spelen 
Jula: Buitenspelen 
Bente/ Sanne: Schommelen en 
kleuren 
Chloé/ Yfke: Met elkaar spelen 
 

Ties/ Gijs: Voetballen en spelletjes spelen 

 
Kinderpostzegels 
Woensdag 28 september a.s. is het Nationale 
Kinderpostzegeldag. Dankzij de opbrengst van de 
Kinderpostzegelactie, donateurs en financiers maakt 
Kinderpostzegels zich sterk voor kinderen die extra steun 
nodig hebben. Dit doen zij in en buiten Nederland met 
onze partners via projecten gericht op pleegzorg, 
onderwijs en veerkracht. In het buitenland ligt de focus 
op het stoppen van kindhuwelijken en kinderarbeid. Lees 
hoe ze dit doen met Her Choice en Work: ‘No Child 
Business!’. Wij doen daar als school altijd aan mee omdat 
deze actie dergelijke goede doelen steunt. We realiseren 
ons wel dat de producten die ze verkopen wel steeds 
duurder worden en dat het misschien niet voor iedereen 
haalbaar is om dit te kopen. 
Gelukkig is het ook mogelijk om een (kleine) donatie te 
doen zodat er naar vermogen bijgedragen kan worden. 

Dus u weet het; Vanaf a.s. woensdag vanaf ongeveer 12 
uur t/m 5 oktober, kan de bel gaan en dan staat wellicht 
uw buurkind, nicht of neef uit groep 7 of 8 voor de deur. 

https://www.kinderpostzegels.nl/her-choice/
https://www.kinderpostzegels.nl/stop-kinderarbeid/
https://www.kinderpostzegels.nl/stop-kinderarbeid/


 

                                                              

 
p.s. Er kwam vanuit de organisatie Kinderpostzegels de 
opmerking dat niet alle QR codes goed zouden zijn. Dit 
hebben wij gecheckt en ogenschijnlijk is dat bij ons pakket 
gelukkig niet aan de orde. 

 
Groep 5 
Nieuws uit groep 5!  
  

 
 
Hallo allemaal 
  
Daar zijn we dan! Groep 5 – de zeehonden groep. Samen 
met juf Ester en juf Sabine gaan we er een fijn schooljaar 
van maken. Maar we zijn al begonnen dus we zullen jullie 
even bijpraten wat we de afgelopen periode al gedaan en 
beleefd hebben …  
IPC. Tijdens de lessen IPC werken we over het thema: 
“Hoe leren wij”. Als echte speurneuzen zijn wij de hele 
school, lees alle groepen, door geweest. Als ware 
leerdetectives hebben we onderzoek gedaan naar hoe er 
in de verschillende groepen geleerd wordt.  
Op dit moment zijn we ons brein aan het trainen met een 
nieuwe vaardigheid. We leren Spaans, een kubus 
oplossen, jongleren, keyboard spelen, een diepte 
tekening maken en acrobatiek.  
Ook zijn we benieuwd naar het leren van kinderen aan de 
andere kant van de wereld. We zoeken contact met 
kinderen in Singapore om met hen via een briefwisseling 
ervaringen te delen.  
Verder zijn we druk met de kanjertraining, wat dacht je 
van de complimentenketting, we stralen de hele dag van 
al die complimentjes.  
  
  
  

 
 

Kinderboekenweek 
Kinderboekenweek 2022  
Dit schooljaar  vieren we de Kinderboekenweek van 4 t/m 
16 oktober 2022  
En het  thema is  “Gi-Ga-Groen”.  Op dinsdag 4 
oktober  zullen we op feestelijke wijze samen de 
Kinderboekenweek openen. Via Parro houden we u op de 
hoogte.   
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, 
zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut 
bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en 
een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is 
overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken 
en te doen. Wil jij weten hoe een panda, tijger of ijsbeer 
leeft? Of ben je juist nieuwsgierig naar de dieren in de 
zee of diep onder de grond? Wil je alles leren over 
planten, bloemen en kruiden? En ben je benieuwd hoe je 
de natuur en het klimaat een handje kan helpen? Er zijn 
heel veel boeken die jou helpen een echte natuurheld te 
worden. Ga mee op avontuur om al het moois van de 
natuur te zien en te ontdekken wat jij kan doen om haar 
te helpen! Leer over bijzonder dierenweetjes in 
informatieve boeken, dompel je onder in spannende 
verhalen over woeste buitenavonturen of verwonder je 
over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Kom 
daarna mee naar buiten. De Kinderboekenweek 2022 is 
gi-ga-groen  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                              

Groep 7 
Wist u dat groep 7…..  
  

• Heel goed kan samenwerken en ze dit 
graag doen.  
• Een super gezellige klas is.  
• Ze knetterhard kunnen werken en 
daarnaast graag spelen/spelletjes doen.  
• We drie keer per week de dag afsluiten 
met een complimentendouche.  
• We twee keer per week een “Mol” in de 
klas hebben, deze “mol” heeft een geheime 
opdracht in zijn laatje, aan het einde van de 
dag raden we…Wie is de mol?  
• We al meerdere woensdagen bij 
Polyhymnia aan het oefenen is op een 
bepaald instrument, om binnenkort een 
mini-concert te geven aan ouders en/of 
opa’s, oma’s etc..  
• We de biebhulp zijn van de school, 
binnenkort krijgen we uitleg van een 
bibliothecaresse en weten we, hoe we de 
bieb netjes kunnen houden.  
• We met ipc werken aan het thema: 
Nederland - Waterland en we al kennis 
hebben opgedaan over verschillende 
begrippen die daarbij horen, denk maar aan 
het woord: polder, kinderdijk, terp, 
overstromingen en nog veel meer..  
• We laatst een kleine watersnoodramp in 
de klas hadden, opeens liep er water uit het 

kastje. (past wel goed bij ons ipc-thema      )  
• We helaas al meerdere kinderen thuis 
hebben gehad met Corona, maar we nu 
gelukkig weer compleet zijn.  
• We er samen een heel fijn schooljaar van 
willen maken!  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                              

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 7 oktober 2022 

 
Agenda  
September 
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 gr. 5 t/m 8 
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  
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