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Beste ouders,  
 
De school is sinds een week al helemaal in Sint sfeer 
gebracht en vandaag zijn daar door de schilderouders 
prachtige raamschilderingen bijgekomen. 
Fijn om zoveel betrokkenheid van ouders te ervaren. 
In deze periode zijn ook de eerste oudergesprekken 
waarbij de nadruk ligt op het welbevinden van uw kind 
en in mindere mate op de resultaten. 
We hopen uiteraard dat dit welbevinden op orde is of 
dat we al met elkaar hebben afgesproken hoe we 
komen tot een andere aanpak. Als u naar aanleiding 
van het gesprek het idee heeft nog niet uitgesproken te 
zijn, geef dit dan aan. Andersom zal de 
groepsleerkracht dit ook doen.  
We willen hierin samen optrekken in het belang van uw 
kind(eren). 
Maar nu is het eerst weekend, een weekend waarin we 
verwachtingsvol uitkijken naar de komst van de 
Goedheiligman.  Een mooie en gezellige tijd, waarin we 
ons zelf ook altijd weer een beetje kind voelen. 
Veel plezier.  
 
 
Mariëtte Reimert 
Directeur Sprankel!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

 
Dieren op de BSO 
Lang verwacht maar nu is het dan zover! De eerste dieren 
zijn gearriveerd in de dierenweide van de BSO. 
Deze schapen van de familie Lugtenberg logeren voor 
een poosje in onze dierenweide en het binnenverblijf. 
We denk dat een soort van ‘lease’ constructie het beste 
gaat werken. De dieren staan voor een bepaalde tijd, tot 
bijvoorbeeld een vakantie en dan komen er in de nieuwe 
periode dieren 
van een andere 
familie. Wie 
meldt zich aan? 
Het leukste is 
natuurlijk dat we 
diversiteit krijgen 
in onze 
dierengasten. 
Kortom, wie 
heeft er een paar 
dieren in de 
aanbieding voor 
de volgende 
periode? 
Je kunt hiervoor 
contact opnemen 
met Mariëtte  
(0612704270 of via mail; directie.sprankel@catent.nl )  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oud papier Reminder 
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. Kay Preuter 

2. Raf Masman 

3. Guus Blankenvoorde 

4. Ties Jansen of Lorkeers 

5. Gijs Zandman 

6. Milou Kogelman 

7. Luca vd Sligte 

8. Siem vd Sluis 

9. Myla Herbrink 

Vrijdag 11 november 2022 

 

Nr. 6/ Schooljaar 2022-2023 
222222021222202022 

mailto:directie.sprankel@catent.nl


 

                                                              

 

Van de peuters 
Wist u datjes van de peuters 
Wist u dat..... 
…..wij hele mooie spinnetjes in de klas 
hebben? 
…..wij deze zelf hebben gemaakt? 
…..wij ook een versje kennen over een 
spinnetje dat een vriendinnetje zoekt? 
…..wij ook veel liedjes over de herfst 

gezongen hebben? 
…..wij afgelopen week al een beetje over sinterklaas 
gewerkt hebben? 
…..wij een pietenmuts of mijter hebben gemaakt? 
…..wij deze dan tijdens de intocht op kunnen zetten? 
…..onze naam erop staat? 
…..wij denken dat sinterklaas dit wel handig vindt?  
…..wij ook naar het sinterklaasjournaal kijken? 
…..wij het soms wel een beetje spannend vinden? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van het KDV 
We hebben sinds 12 oktober j.l. elke woensdag nu 
muziek op schoot. Dit wordt gegeven door Corien en zij 
richt zich op de baby’s en peuters. Ze heeft verschillende 
muziekinstrumenten mee en zingt van allerlei liedjes met 
de kinderen. Lijkt U dit ook leuk om met uw kind - dat op 
andere dagen naar onze kinderopvang of de peutergroep 
komt- mee te doen? Geef u dan nu samen op bij 
directie.sprankel@catent.nl  
Vanaf volgende week gaan wij bezig met het thema 
sinterklaas, we gaan de kinderen verrassen met wat wij 
gaan doen. Het wordt een spannende en leuke tijd! 
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Op de BSO 
In oktober zijn wij begonnen met muziek- en 
theaterlessen op de maandag en dinsdag.  
Op maandag krijgen de kinderen theaterles waarbij ze 
hun eigen voorstelling maken. Na een opwarming en 
oefeningen gaan ze aan het werk met hun zelf bedachte 
stuk. Beide voorstellingen gaan over sinterklaas, dit gaan 
ze binnenkort laten zien aan hun ouders. Daarnaast zijn 
we druk bezig geweest om mutsen en een eigen decor te 
maken.  
Op dinsdag krijgen de kinderen muziekles, de 
muziekleraar neemt allerlei muziek instrumenten mee 

waarmee we muziek los mogen gaan. We hebben nu 
geoefend op de djembé en de keyboard. Van de week 
mochten we zelfs zingen door de microfoon. Het zijn 
allemaal bekende liedjes die we al goed mee kunnen 
zingen zoals de liedjes van Suzan en Freek.  
Ook zullen we vanaf volgende week weer gezellig samen 
de keuken in gaan om pepernoten te bakken en 
activiteiten doen rondom het thema sinterklaas.   
Mocht u ons nodig hebben;  
Telefoonnummer BSO: 06-82119034 

 
 
 
 

 
Groep 1-2 Rupsen 
Daar zijn de Rupsen weer! 
Er wordt de laatste tijd ontzettend hard gewerkt in de 
Rupsengroep. We zijn volop bezig met het thema: 
Speuren en verzamelen in de Herfst.  

• We hebben het thema geopend met een 
heerlijke herfstwandeling. We gingen op zoek 
naar allerlei dingen die te maken hebben met de 
herfst; kastanjes, 
eikels, beukennootjes. 
Deze liggen nu 
allemaal in onze klas.   

• Alle kinderen van 
groep 1 maken een 
heerlijk holletje voor 
onze eigen gemaakte 
egel van klei. Wat zal 
die egel toch een heerlijke winterslaap kunnen 
houden daar.  

• Alle kinderen van groep 2 hebben zelf een uil 
gekleid en geverfd. En die uil kunnen we zelfs nog 
ergens in ophangen want we hebben er een 
speciaal draad aan vastgemaakt met allemaal 
mooie kralen.  

• We spelen in de hoeken als boswachter en 
rekenen met al onze gevonden herfstspullen.  

De klas ziet er dus mega gezellig uit, kom snel maar     
  weer eens kijken.  
 
Groeten van de Rupsen  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                              

Groep 4 A 
Creatief Schrijven 
Tijdens onze taalles hebben we wel hele gekke zinnen 
gemaakt. We zijn begonnen met het opschrijven van ons 
lievelingsdier, vervolgens onze lievelingskleur en tot slot 
iets noemen wat we erg leuk vinden om te doen. Met 
deze drie woorden maakten we dan een zinnetje. Een 
aantal voorbeelden hiervan zijn; de cavia bouwt een rode 
hut, een dino zwemt in een groen zwembad, een poes 
speelt samen met een blauw balletje en een pinguïn 
voetbalt met een lichtblauwe bal.  
 
Boerderij bezoek 
We hebben in de afgelopen periode ook een bezoek 

gebracht aan de 
boerderij van Ivo’s 
ouders! Dit is een 
melkveebedrijf. Om 
de boerderij goed te 
bekijken, was er een 
speurtocht voor ons 
uitgezet waarbij we 
allemaal vragen 
moesten 
beantwoorden. 
Samen hebben we de 

kalfjes geteld, zijn we langs de melkrobot geweest en 
hebben gekeken welke machines er allemaal op de 
boerderij zijn. Er was ook een hele grote bult met voer 
voor de koeien. Omdat de koeien in de winter geen vers 
gras kunnen eten, hebben ze kuilvoer. We mochten 
hieraan ruiken en voelen. Aan het einde van ons bezoekje 
hebben we heerlijke verse melk geproefd. Dat smaakt 
toch echt wel veel lekkerder dan de melk uit de winkel! 
Het blokje kaas was ook om te smullen. Het was een 
leerzame ochtend. 
 

 
 
Tafels 
Het is nog maar het begin, maar we hebben allemaal de 
tafel van 1 gehaald! Wat waren we blij en trots. Stiekem 
was de tafel van 1 ook helemaal niet moeilijk, maar je 
moet het toch maar doen! Komende weken en maanden 
gaan we hard oefenen om alle andere tafeldiploma's te 
halen! 

 

 
 



 

                                                              

Groep 4B 
De herfst is begonnen, maar wat hadden we nog een 
pracht weer afgelopen weken. We hebben dan ook nog 
extra genoten van dit lekkere weer. Na al dat harde 
werken hadden we nog wat tijd over, dat betekent lekker 
extra buitenspelen nu het nog kan!! 
 
Twee weken terug zijn we gestart met een nieuw IPC-

thema: ‘We zijn wat we eten’. 
We wilden het thema natuurlijk 
echt tot leven laten komen. We 
konden op bezoek bij de 
boerderij van de opa en oma 
van Jorin. Wat vonden we dit 
leuk en wat hebben we hier veel 
nieuwe dingen geleerd!  
 
Noud: “Ik wist niet dat van 
varken, drop en, tompoes en, 
kauwgombal en shampoo wert 
gemaakt. 
 

Devlin: “Vis je dat ferf van varkens is. Varkens maaken 
niet aleen vlees.” 
 
Myla: “Het luekste dat ik de varkens ijkols hep gegeefen.” 
 
De kinderen hebben varkens, schapen en boerderij 
katten gezien. We weten nu waar onze hamburgers en 
leverworst vandaan komen. Deze leverworst mochten we 
zelf proeven!  
 

Na deze indrukwekkende start hebben we nog veel meer 
gedaan rondom het thema ‘We zijn wat we eten’. Zo zijn 
we in gesprek gegaan: “Waarom eten we eigenlijk?” De 
kinderen kwamen met de beste antwoorden. “Daar 
wordt je groot en sterk van.” “Zo krijg je energie.” “Anders 
ga je doot.” 
 
We waren nu ook wel benieuwd, hoe groeien planten 

nou eigenlijk? Wat heb je 
hier nou voor nodig? De 
kinderen kregen allemaal 
een eigen boontje en 
mochten deze in een potje 
plaatsen. Sommige potjes 
kregen water en andere 
niet. Sommige potjes 
kregen zonlicht en de 
ander alleen schaduw. 
Welk plantje groeit nou het 
best? Hier kunnen de 
toppers uit groep 4b jullie 

nu een heleboel over vertellen.  
 
We gaan de komende 
weken nog veel meer doen 
binnen dit thema. Zo past 
dingen proeven natuurlijk 
ook bij het thema. Zelf 
pizza’s bakken en opeten 
bijvoorbeeld, altijd leuk en 
lekker…. Hier vertellen we 
de volgende keer weer 

meer over      . 

 
Groep 6 
In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat we het 
eerste IPC thema hadden afgesloten. Inmiddels zijn we 
natuurlijk alweer begonnen aan een ander thema. Dit 
keer werken we over chocola. Tijdens het startpunt 
hadden we een echte chocoshow!! We mochten blind 
proeven, onderzochten we of je chocolade ook nog 
lekker vindt als het naar ui ruikt, of als het blauw is.  Ook 
hebben we al aardrijkskunde gehad, we leerden dat 
chocolade gemaakt wordt van cacao. Dit groeit aan 
bomen die groeien op plantages in het tropisch klimaat. 
We oefenden hoe je iets kan vertellen over een gebied 



 

                                                              

(bijvoorbeeld het weer, of een foto beschrijven) en dat je 
dan woorden gebruikt die bij aardrijkskunde horen. 
Bijvoorbeeld de evenaar, of de temperatuur. Vandaag 
werkten we nog aan geschiedenis. We zoeken dingen op 
over de geschiedenis van....jawel...chocolade. Al die 
dingen die we vinden en leren gaan we dan in de goede 
volgorde van tijd zetten. Bijvoorbeeld op een tijdlijn. Wat 
valt er veel te leren over chocolade he. We gaan nog 
kijken door de natuurbril, en door de kunstbril. We 
hebben er veel zin in. 
 
Afgelopen maandag hadden we gym, maar dit was geen 
gewone gymles. We kregen judo les. In de gymzaal was 
een judomat gemaakt van allemaal kleine matjes. Een 
echte judoleraar leerde ons daar (samen met Dylan want 
hij kan dit heel goed) allerlei dingen. Zo hebben we een 
rol geleerd, hoe je je val breekt en een houdgreep. Dat 
was heel leuk. Woensdag hadden we ook een gelukje 
want we hadden een speciale gymles verdiend. Het was 
zo lekker rustig in de klas, dat we als beloning 10 tellen in 
de rimboe mochten doen. Dit zouden we wel de hele dag 
kunnen doen. Hopelijk doen we het dit schooljaar nog 
een keer en dan met alle lichten uit! 
 

 
Leerlingenraad 
De nieuwe raad heeft vandaag voor het eerst vergaderd 
met juf Mariëtte. De agenda werd met punten gevuld, 
aangedragen door de raadsleden. Zij vertegenwoordigen 
hun klas en brengen belangrijke punten in en koppelen 
na afloop van de vergadering terug aan hun klasgenoten. 
Telkens is een andere groep aan de beurt om het verslag 
van de vergadering te schrijven. 

 
 

 
 
 

 
Groep 8 
Vorige week stond in het teken van het oriënteren op het 
voortgezet onderwijs. Op woensdag kwamen twee heren 
het Vechtdal College promotie geven. Dit middels een 
enthousiasmerend praatje, gevolgd door een leuke quiz 
en tot slot hebben we nog een wedstrijd gedaan bij de 
ballenbak. We hadden maar liefst 41 gouden ballen, maar 
dat bleek uiteindelijk te weinig voor de hoofdprijs. Op de 
donderdag zijn we op de fiets naar Carmel College 
Salland gegaan voor de ontdekdag. We konden daarbij op 
verschillende locaties een kijkje nemen.  
We volgden lessen en tot slot kregen we nog les in de 
stroming die we hadden gekozen. Voorbeelden daarvan 
waren technisch, ondernemen, creatief en onder andere 
sportief. De heen- en terugweg verliepen voorspoedig. 
Het was gelukkig droog. De terugweg hadden we wind in 
de rug, dat maakt 10km fietsen toch wel een stukje 
gemakkelijker. Al met al waren het twee leuke en 
inspireerde dagen. Op naar de 'Open dagen'.... 

 
Voorleeswedstrijd 
Vanmiddag is de voorleeswedstrijd. Tijdens deze 
spannende meeting nemen de deelnemers uit de 
groepen 7 en 8 het tegen elkaar op en dat gaat leiden tot 
de voorleeskampioen van Sprankel! 
Deze leerling gaat onze school vertegenwoordigen in de 
gemeentelijke rondes. 
Op de volgende nieuwsbrief kunnen wij u melden wie dat 
is. 
Ook al komt er één kampioen uit, we vinden het al heel 
knap van alle kandidaten dat zij deelnemen want dit is 
natuurlijk heel erg leuk maar ook ontzettend spannend. 
Al met al een gezellige, ontspannen bijeenkomst waarin 
we – onder het genot van chocomelk 
(arbeidsvoorwaarden)- onze gezamenlijke belangen en 
aandachtspunten met elkaar bespreken. 



 

                                                              

 

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 25 november 2022 

 
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          Sinterklaasfeest op school 
                          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  
     
 

mailto:directie.sprankel@catent.nl

