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Vaatwasser
Op de dislocatie is er door conciërge Gert een prachtige
keuken geïnstalleerd waardoor alles er weer spic en span
uitziet. De oude keuken was ook echt wel aan vervanging
toe en is inmiddels naar de stort. Echter de vaatwasser
die in de oude keuken zat, doet het nog goed. Wie heeft
er belang bij deze vaatwasser. Je kunt je hiervoor melden
tot de herfstvakantie bij Mariëtte. Wie het eerst komt….
enne…. garantie tot aan de deur !

Even voorstellen….
Hoi,
Ik ben Julia Arling, woon in
Raalte en ben 25 jaar oud.
Ik ben bezig met de
opleiding pedagogisch
medewerker
kinderopvang. Ik ben
aanwezig op maandag
dinsdag en donderdag op
de BSO. Ik hoop hier met
veel plezier de kinderen
een leuke tijd te geven. In mijn vrije tijd ben ik graag
creatief bezig en breng veel tijd door met vrienden en
familie. Ik hoop op een sprankelende samenwerking en
veel gezelligheid met de kinderen.

Kijkochtend
Het is oktober en dit is de 3e schoolmaand. Dit betekent
dat de kijkmorgen op WOENSDAG (de 3e schooldag in de
schoolweek) is gedurende deze maand.

Beste ouders,
Voor u ligt de nieuwsbrief nr. 4 alweer.
Terwijl ik dit typ schijnt er een lekker zonnetje en
ervaren we dit als prima herfstweer. Het is na de
komende schoolweek al weer tijd voor de eerste
schoolvakantie. Iedereen heeft het gevoel amper
gestart te zijn en nu zijn we al weer 7 weken verder.
En wat hebben we al weer veel leuke en zinvolle
activiteiten en leermomenten achter de rug. We
trapten het schooljaar af met buurman & buurman en
eerder deze week waren alle kinderen in beweging bij
de vossenjacht, onderdeel van de Kinderboekenweek.
Leren doen we graag binnen én buiten.
Vandaag was het een spannende dag voor veel
kinderen in de bovenbouw in verband met de
leerlingenraadsverkiezing.
Straks even een break om vervolgens met veel
enthousiasme en plezier weer door te gaan. Op naar de
gezellige dagen achter in het jaar.
Ik wens u allen een mooie en zonnige herfstvakantie.
Veel plezier en geniet van de vrije tijd.
Mariëtte Reimert
Directeur Sprankel!

Wel/ niet parkeren?
Vóór schooltijd kan iedereen nog
gebruik maken van de vrije
parkeervakken, waar nog geen pion
staat. Na het aangaan
van de school worden de pionnen
geplaatst op de P vakken zodat we zicht
hebben bij het halen, op de ouders/ verzorgers en
(over)zien aan wie we uw kind(eren) meegeven.

Groep 1-2

Groep 4A

Daar zijn de Rupsen weer!
Alles gaat wél heerlijk zijn gangetje in de Rupsengroep.
We zijn de eerste weken fijn van start gegaan. We zijn
gestart met een grote groep dus in de ochtend zitten
onze groene bankjes al lekker vol. Dat is wel mega
gezellig. Er wordt lekker gekletst met z’n allen en we
leren steeds weer nieuwe dingen. De eerste taakwerkjes
hangen alweer aan de muur. Onze eigen
verjaardagskalender en wat zijn de schilderijtjes toch
mooi geworden.
Deze week stond er
weer een special
thema voor de
deur. De
Kinderboekenweek
met het thema: Giga- groen. Onze klas is omgetoverd tot een echte
boekwinkel. Overal waar je kijkt, zijn leuke boeken te
vinden, en je kunt ze zelfs kopen in onze eigen
boekenkraam. De rupsen zijn razend enthousiast en
dansen vrolijk mee op het nummer gi- ga- groen.
Afgelopen
dinsdag was het
dierendag en
mochten alle
rupsen hun
favoriete boek
en knuffel
meenemen. Dit
was wel erg
gezellig hoor met al die dieren in de klas. In de middag
hadden we met de hele school de opening en hadden de
hogere groepen een vossenjacht georganiseerd, dit was
ontzettend leuk. We maken er met de rupsengroep nog
een hele leuke en leerzame Kinderboekenweek van.
Een gi- ga- dikke knuffel van alle rupsen.

Boeken-raad-wedstrijd
Groep 4A heeft meegedaan aan een wedstrijd van de
bibliotheek Dalfsen. Elke dag werd er in een filmpje
voorgelezen uit een boek. Welk boek?
Dat moesten zij raden. Zeven keer hebben zij de titel van
het boek goed geraden. Daarmee hebben ze een taart
gewonnen! Enorm trots
en superblij waren we
met deze fantastische
prijs!

RABOCLUB Support
De uitslag van Rabo ClubSupport is bekend gemaakt. Als
oudervereniging hebben we maar liefst € 842,80
opgehaald. Hier zijn we heel blij mee. We willen samen
met de leerkrachten aan dit bedrag een bestemming
geven op het nieuwe schoolplein, zodat het buitenspelen
nog leuker wordt!!

Wist je dat wij niet alleen
uit ons boek en schriftje
leren?

Om zoveel mogelijk woorden te
oefenen van de categorie die
wij geleerd hebben, doen we
één keer in de week een ‘leuk’
dictee. Deze week hebben we
een dictwee gedaan. In
tweetallen waren de kinderen
om de beurt juf of meester en
lazen zij een woordje voor dat dan door de ander werd
opgeschreven. Vervolgens werd het woordje nagekeken
en daarna werden de rollen omgedraaid!
Een boom van wat dichter bekijken…
Tijdens onze ontdekkingsreis van IPC in het thema Onze
wereld hebben we de verschillen ontdekt tussen bomen.
Grote bladeren, kleine bladeren, dikke stam, dunne stam.
We hebben ook geleerd dat
de stam van een boom ruw is
en de takken van de boom
wat gladder. De blaadjes van
de boom hebben allemaal
nerven die zorgen voor
versteviging en voeding. Na
deze ontdekkingen, hebben
ze onze eigen boom
gemaakt. De stam ziet er
duidelijk anders uit dan de
takken.

Groep 4 B
De kinderboekenweek is gestart en na het vele oefenen
en dansen van het bijbehorende dansje Gi Ga Groen is
wel duidelijk wat het thema is. We hebben dinsdag een
aftrap gedaan met het schrijven van een Gi Ga Groen
verhaal. De kinderen rolden met een dobbelsteen zodat
we wisten over wie het verhaal zou gaan, wat er zou
gebeuren en waar plaatsvond. En toen konden ze hun
fantasie de vrije loop laten. Dat heeft geleid tot prachtige
verhalen in hun verhalenschrift. U ziet hier een paar
voorbeelden.

Groep 1-2 Bijen

Groep 8

Nieuws uit de Bijengroep

Robotica in de klas!

Boeken, boeken overal! Sinds een paar weken zijn we
bezig met boeken. We hebben gepraat over waar je
boeken kunt vinden en welke boeken er allemaal zijn.
Toen zijn we op onderzoek gegaan in de schoolbieb en
mochten ieder een boek uitzoeken en zelf scannen. Ook
mochten we afgelopen dinsdag ons lievelingsboek en
knuffel meenemen en daarover vertellen in de kring. Dit
was ook de dag dat de Kinderboekenweek werd geopend
met een vossenjacht.

De groepen 1 t/m 3 werden in groepjes verdeeld en
gingen o.b.v. een leerling uit gr.7 op zoek naar de
‘vossen’ op ons schoolplein. Van elke vos kregen we een
letter en dat vormde het woord BOEKENWORM. Daarna
hebben we het dansje van Kinderen voor Kinderen ‘GiGa-Groen ‘ gezongen en gedanst. Ook zijn we in de klas
druk met het praten, spelen en knutselen over boeken en
hebben al kennis gemaakt met de letters ‘i ‘ en ‘o ‘. Zo
ontdekken we steeds meer hoe leuk boeken zijn!

Vrijdag zijn we begonnen met het project "Robotica in de
klas". Elke maand krijgen we in groep 8 een les over
robotica en aan het eind doen we mee aan een
ontwerpwedstrijd! Hier zullen we in teams een probleem
moeten oplossen middels een zelf bedachte robot.
In de eerste les zijn we begonnen met het maken van
onze eigen bibberbot! Het
was erg leuk om met de
materialen een eigen
werkend robotje te maken
en te versieren. Ze dansen
de tafel over!

Groep 6
Het eerste thema van IPC hebben we alweer afgesloten.
Vijf weken lang hebben we gekeken naar hoe onze
hersenen werken en hoe we eigenlijk iets leren. Dat was
best interessant. We weten nu dat je dingen vaak moet
herhalen zodat je een stevige brug kan bouwen. Hoe
steviger de brug, hoe makkelijker je de taak of opdracht
kan. Dat hebben we uitgeprobeerd door iets nieuws te
leren (ukelele spelen, een rubiks kubus oplossen,
jongleren). Iets nieuws kun je meestal niet in een keer, je
moet het oefenen. Zo gaat het ook met rekenen en
spelling. Het hoeft niet in een keer goed te gaan, je gaat
het net zo lang oefenen tot je het helemaal zelf kan.
Deze week is de Kinderboekenweek begonnen, we deden
dinsdag een vossenjacht samen met de andere groepen.
Dat was heel leuk! We mochten over het hele plein
kinderen van groep 7 zoeken die verkleed waren. Dit
konden we supersnel!! Daarna deden we het dansje van
Kinderen voor Kinderen. Nou, dat was echt wel een
moeilijke dans zeg. Gelukkig hadden we dit goed
geoefend en konden we heel goed meedansen.

We hebben ook allemaal ons lievelingsboek
meegenomen. Daar hebben we al boekpromotie mee
gedaan, en gaan we volgende week nog meer dingen
mee doen. Zelfs de tekst van begrijpend lezen ging over
de Kinderboekenweek. Genoeg aandacht voor boeken
dus.

Wist u datjes van de peuters
Wist u dat.....
…..wij zijn begonnen met het thema herfst?
…..wij een herfstwandeling hebben gemaakt?
…..wij heel veel
kastanjes, eikels en
bladeren hebben
gevonden?
…..wij liedjes zingen
over de eekhoorn en de
paddenstoel?
…..wij ook kunnen
tellen?
…..wij dit doen met
kastanjes en eikels?
…..wij heel veel boeken
in de klas hebben?
…..de juffen deze weken extra veel gaan voorlezen omdat
het Kinderboekenweek is?
…..wij op 4 oktober onze favoriete knuffel mochten
meenemen?

Leerlingenraadsverkiezing
Na een paar weken van campagne voeren, was het dan
vandaag zover!!! De verkiezing van 2022 voor de nieuwe
raad. De raad wordt gevormd door kinderen uit de
groepen 5 t/m 8, met een afvaardiging uit elke groep van
2 kinderen.
Vandaag was er een heus stemlokaal gecreëerd waar de
bovenbouwkinderen bij toerbeurt hun stem mochten
geven aan één kandidaat uit de eigen groep. Groep 8
hoefde geen verkiezingen meer te houden want hier
bleven 2 kandidaten over en die zijn dan automatisch
verkozen tot de raad.
In de andere groepen bleef het tot de bekendmaking
spannend. Maar nu is de leerlingenraad voltallig met
Robin en Lies uit groep 8, Linde en Dion uit groep 7, Laura
en Jimme uit groep 6 en tot slot Lars en Annelieke uit
groep 5. Naast blijdschap kan een verkiezing dan ook
teleurstelling opleveren voor de overige kandidaten die
het niet geworden zijn.
Het verdient een pluim dat alle deelnemers zo knap en
dapper zijn geweest om zich verkiesbaar te stellen. Dus
applaus en petje af dat je hebt meegedaan!

Fietscontrole
Woensdag 12 oktober a.s. is de jaarlijkse fietscontrole,
ditmaal alleen voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8.
Dit heeft te maken met personele planning van de
fietscontroleurs. De desbetreffende groepen hebben al
bericht gehad over wat er verwacht wordt. Wellicht een
mooi moment voor iedereen om extra alert te zijn op een
veilige fiets met licht. De tijd wordt al snel verzet na de
herfstvakantie.

Herfstvakantie
Nog een weekje school en dan is het herfstvakantie.
Zeven weken na de start van het nieuwe schooljaar een
weekje schoolvrij.

2 Bijlagen
In de bijlagen treft u informatie over activiteiten in de
herfstvakantie en een sinterklaasactie.

Studiedag
Denkt u er ook aan dat de maandag na de herfstvakantie
(24 oktober) de kinderen nog een extra dagje vrij zijn
i.v.m. een studiedag van de meesters en de juffen?
Zij gaan op deze dag praten en bijleren over Wetenschap
& Technologie, over creatief schrijven en het nieuwe 4 –
jaren schoolplan.

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 28 oktober 2022

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.

Agenda
Oktober
Vr. 7-10
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
Za. 22-10
Klussenteam
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

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

