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Verdrietig nieuws
Juf Debbie Matenaar, onze intern begeleider van de
midden- en bovenbouw heeft een akelig bericht te horen
gekregen. Er is bij haar 2 weken geleden borstkanker
vastgesteld. Gelukkig is er ook geconstateerd dat ze goed
behandeld kan worden.
Na de eerste verbijstering en verslagenheid, ook bij het
team, zien we nu al weer de daadkrachtige Debbie die
we zo goed kennen. Ze is strijdbaar en wil ook het liefst
haar werk zo goed mogelijk voortzetten.
Uit voorzorg hebben we wel met elkaar afgesproken dat
alle afspraken van Debbie met ouders en/of externen ook
overgenomen kunnen worden door Rianne van der Kamp
(intern begeleider onderbouw), de groepsleerkracht(en)
of Mariëtte Reimert.
We willen er voor zorgen dat we zo goed mogelijk samen
de continuïteit bewaken zodat Debbie ook kan loslaten
als ze in een minder goede periode belandt.
Alhoewel ze nu al ontzettend veel kaartjes krijgt van
collega’s, vrienden en familie, weten we zeker dat het
haar goed zal doen als u – bij behoefte- haar ook een hart
onder de riem steekt.
Als u een kaartje of welke vorm van aandacht dan ook
aan haar wilt doen toekomen, dan vragen wij u, om dit in
te leveren op school en dan zorgen wij dat het bij Debbie
terecht komt.
Hoe lang de behandeling en het herstel gaan duren, zal
de tijd leren. We zullen u tussentijds informeren.
Als er zaken zijn, die u wilt bespreken over de voortgang
van uw kind(eren), aarzel dan niet en neem contact op
met de groepsleerkracht(en), of
IB Rianne ib.sprankelOB@catent.nl
of Mariëtte directie.sprankel@catent.nl

Beste ouders,
Voor u ligt de nieuwsbrief nr. 5.
Na een heerlijk weekje relaxen in de herfstvakantie
(voor sommigen in isolatie t.g.v. corona), hebben we de
draad weer opgepakt en zijn we vol enthousiasme aan
de slag.
In deze nieuwsbrief zijn er veel gezellige nieuwtjes te
lezen maar ook verdrietig nieuws van juf Debbie.
Een lach en een traan, soms zo dicht bij elkaar.
Afgelopen maandag hadden we onze studiedag waarin
we samen gesproken hebben over het nieuwe 4-jaren
schoolplan en waarbij we onze visie en missie herijken.
Tevens hebben we ontdekt dat er in IPC al ontzettend
veel doelen en activiteiten zitten die gericht zijn op
W&T (wetenschap en technologie).
Tot slot, hebben we een eerste scholing gevolgd,
genaamd Woesj, waarbij we leerden hoe we met
kinderen op een leuke manier creatief en grappig
kunnen schrijven. Direct toepasbaar in de praktijk. En
tussen de bedrijven door op die dag, elkaar ontmoeten,
bijpraten, lachen en soms met een traan.
Voor nu een fijn weekend !
Mariëtte Reimert
Directeur Sprankel!

Kijkochtend
Het is bijna november en dit is de 4e schoolmaand.
Dit betekent dat de kijkmorgen vanaf volgende week op
DONDERDAG (de 4e schooldag in de schoolweek) is
gedurende deze maand.

Nieuwe leerkracht
Met ingang van 1 december a.s. komt er een nieuwe juf
op onze school werken. We hadden nog een
openstaande vacature voor de groepen 1-2. Heel fijn dat
juf Esmeé kamphuis dit tijdelijk zo goed heeft
waargenomen.
We kunnen met trots zeggen dat we een hele fijne
nieuwe collega erbij krijgen. Samantha (je zegt;
Sumentha) Kremer komt voor 3 dagen in de
Rupsengroep; op maandag, dinsdag en vrijdag, naast juf
Hilde Veltjen op woensdag en donderdag.
Juf Hilde V werkt ook op vrijdag en vanaf 9 december
staat zij dan in de Bijengroep. Hier hadden we vanwege
de openstaande vacature een tussenoplossing met
roulerende juffen.
Wij wensen juf Samantha heel veel werkplezier in de
Rupsengroep en uiteraard op Sprankel!

Groep 3
Bij ons in groep 3 komen thema’s mooi samen. Wij
werken momenteel met Lijn 3 aan thema Smakelijk eten
en ons IPC thema ‘Wij zijn wat wij eten’ sluit daar mooi
op aan.
Wij hebben in de vakantie veel gelezen, we kregen
namelijk een leesbingo met verschillende opdrachten.
We vonden het leuk om te doen en dit vonden wij het
allerleukst:
Floris, Teun, Wout, Sep, Merel, Jesse en Jara lazen het
liefst in het donker. Juun koos zelf uit waar hij wilde
lezen, hij vond het gezellig om bij zijn hondje te lezen.
Nova kroop stiekem in het bed van oma en Mas las fijn
met zijn knuffel uit een voetbalboek. Finn en Susan

hebben gezellig met hun moeder gelezen en Nove las
samen met haar oppashondje Luna uit een boek. Fijn om
thuis ook veel plezier te beleven aan het lezen, heel
belangrijk!
Om beide thema’s nog meer tot leven te laten komen zijn
wij naar de boerderij van
Susan
geweest. We mochten
alles van de boerderij zien
en voelen. Boer Robbert,
de papa van Susan,
vertelde ons alles over
de dieren en machines.
Wisten jullie dat de
melk uit de koe een
beetje warm voelt?
We hebben het zelfs
ook nog even
geproefd. Handig
hoor, want Susan
hoeft zelf niet naar de
winkel om melk te kopen. Want
uiteindelijk komt deze melk in de supermarkt te liggen.
Het zit bijvoorbeeld ook in kaas, boter en vla. Daarvan
hebben wij ook even mogen proeven. We zijn verbaasd
over waar het allemaal in zit en wat de dieren eigenlijk
voor ons eten betekenen. Mooi om in deze periode van
de boerenprotesten extra aandacht voor deze bedrijven
te hebben. We
hebben er veel van
geleerd!
Komende weken
gaan wij verder met
dit thema. Zo leren
wij nog de letter ei…
je zult het al wel
door hebben, die
gaat ook niet
onopgemerkt voorbij
in onze groep. Wil je
ook een gebakken
ei? Wees er als de
kippen bij!

Groep 5

Groep 1-2

Nieuws uit groep 5
Mmmmm…. wat een lekker en leuk IPC thema hebben wij
de aankomende periode: Chocolade.
We zijn dit thema gestart met …......

Herfst in de Bijengroep

Dus kom maar naar beneden en sla je slag!! Met al onze
zintuigen hebben we de show gespeeld om kennis te
maken met het onderwerp. Bij de proeftest hebben we
onderzocht of we blind kunnen proeven welke soort
chocolade we krijgen en wat we met de klas het lekkerste
vinden. Welke smaak chocolade (puur, melk, wit) vind jij
het lekkerst? En is chocola nog net zo lekker als je het
niet kan ruiken? Als chocola blauw, groen of paars is, zou
je het dan eten? Ook zijn er verschillende soorten als
crunchy of bros en wat hoor je dan als je ze eet? Hoor je
verschil? Op al deze vragen vinden wij een antwoord en
gaan we de
komende tijd dit
thema verder
ontdekken door
onze met onze
aardrijkskundegeschiedenisnatuur- en
techniekbril naar
dit onderwerp te
kijken.
Tot slot nog wat
‘personele
zaken’; onze
groep 5 wordt in
de leerlingenraad
vertegenwoordigd door Annelieke en Lars, top gedaan
kanjers.

Na heerlijk genoten te hebben van onze herfstvakantie,
zijn we uitgerust begonnen aan een nieuw thema over de
herfst: ‘Speuren en verzamelen’. Om te ontdekken hoe de
natuur er in de herfst uitziet, hebben we een speurtocht
in de omgeving van de school gehouden. Iedereen had
een blad met herfstplaatjes. Wanneer we één van deze
dingen in de natuur zagen dan mochten we dat
aankruisen bij het plaatje. Daarnaast hebben we de letter
‘k ‘ van kastanje geleerd en daar een heleboel woorden
bij bedacht. In
de herfst vallen
heel veel
verschillende
vruchten van de
bomen
waaronder
appels. Daar
gaan we in de
komende tijd
lekker mee
koken en bakken
maar daar
vertellen we de
volgende keer
dan wel weer
over.

Groep 1-2
Nieuws uit de Duizendpotengroep…

Na even lekker genoten te hebben van een weekje
vrij, met een heerlijk bonusdagje toe, zijn wij gestart
met het nieuwe
IPC thema
‘Speuren en
verzamelen’,
een thema over
herfst.
En laten wij
Duizendpoten
nu heel goed
kunnen
speuren!
In het bosje aan
de overkant van
de school en de
grasveldjes in de
buurt hebben wij namelijk allerlei dingen ontdekt die
met de herfst te maken hebben. Zo ook die mooie
Vliegerzwammen… dat zijn weer drie vinkjes erbij op
de kijkwijzer die we hadden meegenomen.
In onze Duizendpotenklas zie, ruik, hoor en proef je
inmiddels ook de herfst!
De kijktafel ligt namelijk vol met allerlei
herfstschatten zoals eikels, kastanjes, bolsters,
beukennootjes, gekleurde blaadjes, nootjes en
takjes. Een gezellige ‘bosdieren-knuffel-bende’ kijkt
verlekkerd toe. Met die herfstschatten kun je
natuurlijk knutselen en bouwen, maar ook fijn taalen rekenspelletjes doen! Eddy de eekhoorn en Mien
muis doen dan graag met ons mee!
In de gymzaal hebben we een drama-activiteit
gedaan: we hebben een herfstverhaal tot leven
gebracht door uit te beelden wat er werd verteld. De
kabouters en de bosdieren gingen helemaal op in
hun rol, net echt!

Ook hebben we een nieuwe ‘tekening-van-demaand’ gemaakt, over de herfst natuurlijk! Voor
inspiratie hebben we eerst filmpjes, foto’s en een
praatplaat bekeken over dit thema. Door goed te
kijken en luisteren en er met elkaar over (na) te
praten, konden we veel details toevoegen aan onze
tekening. Ze zijn dan ook prachtig geworden! Kom ze
maar eens bewonderen in onze Duizendpotenklas!

Oud papier
In november zijn de volgende ouders aan de beurt voor
de oud papier inzameling. Graag om 08.15 uur aanwezig.

zaterdag 26 november 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kay Preuter
Raf Masman
Guus Blankenvoorde
Ties Jansen of Lorkeers
Gijs Zandman
Milou Kogelman
Luca vd Sligte
Siem vd Sluis
Myla Herbrink

Groep 7

De volgende Nieuwsbrief

Vandaag hebben we ons thema "Nederland Waterland"
afgerond.
Vanuit het Rode Kruis kregen we een gastles
aangeboden. Twee vrijwilligers hebben ons door middel
van filmpjes, ervaringen, een spel en quizvragen
informatie gegeven over droogte en overstromingen
wereldwijd.
In groepjes moesten we een noodpakket samenstellen,
wat neem je mee, wanneer je door overstromingen je
huis moet verlaten? De kinderen mochten kiezen uit 25
kaartjes. Uit deze
kaartjes kon je er
maar 5 meenemen,
denk daarbij aan:
waxinelichtjes,
rubberboot, lucifers
(waterdicht verpakt),
fluit, zaklamp,
kleding, voedsel,
water, reddingsvest
etc..
En wist u dat onze
wereld voor 70% uit
water bestaat, maar
daarvan slechts 1% drinkwater is. Wist u dat mensen voor
ongeveer 60% uit water bestaan?
Al met al een educatieve les met tips die we mee kunnen
nemen.

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

Sinterklaas
Over een paar weken is het al weer zover. De Sint is in
aantocht en komt aan in Nederland op zaterdag 12
november a.s.
Een gezellige tijd.
Maandag 7 november gaan de kinderen van de
bovenbouw lootjes trekken en op die dag zal er een
informatiebrief uitgaan via Parro.

De volgende nieuwsbrief komt uit op;
Vrijdag 11 november 2022

Bijlagen
Er zijn verschillende interessante bijlagen bij deze
nieuwsbrief. De moeite waard om te lezen.

Agenda
November
Week van 14-11
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

