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Oudergesprekken
In de week van 9 november organiseren we oudergesprekken.
Door Corona gaan we dit niet fysiek op school doen. U krijgt
a.s. maandag (2 november) een uitnodiging met een link voor
een gesprekstijd per kind via teams. Bij gezinnen is dit zo goed
mogelijk achter elkaar gepland. U ontvangt als bijlage bij deze
nieuwsbrief een handleiding voor het aanmelden hiertoe. We
hebben in deze periode de welbevindingsgesprekken. Met
behulp van een speciaal formulier bespreken we samen onze
bevindingen. Een leeg exemplaar treft bij deze nieuwsbrief,
zodat u weet welke onderdelen besproken gaan worden. U
kunt dan alvast voor u zelf
bedenken hoe u tegen de
verschillende onderdelen
aankijkt wat uw kind(eren )
betreft. Zoals bekend worden
nu alle gesprekken op afstand
en online gehouden. Voor alle
gesprekken staan 10 minuten
gepland m.u.v. de ouders van
groep 8 omdat zij spreken
over zowel het welbevinden
als over een voorlopig verwijzingsadvies naar het VO. U krijgt
een geplande tijd en zoals u begrijpt, is onderling ruilen nu
nagenoeg niet mogelijk. Als het echt niet lukt op de geplande
tijd, dan mag u dat aangeven bij de groepsleerkracht. De
peuterouders ontvangen ook een geplande afspraak via teams
of een startgesprek in de vorm van een intake.
Bij een 2e gespreksronde rond het uitreiken van het
winterrapport (begin februari) krijgt u een uitnodiging om over
de resultaten en de vorderingen van uw kind te spreken.
Uiteraard mag u altijd tussentijds een vraag neerleggen bij de
groepsleerkracht voor een gesprek.

Beste ouders,
Na de herfstvakantie hebben we gemerkt – evenals in de rest
van het land – dat Corona ons meer en meer in de greep krijgt.
Op school lukt het steeds maar net om de personele bezetting
rond te krijgen. Daarnaast zijn er steeds meer gezinnen die soms
langdurig in thuisquarantaine zitten. Gelukkig kampen de
meeste getroffenen niet met hele ernstige klachten maar
vervelend is het wel om zo tijdelijk de grip op je vrijheid kwijt te
raken. Voor de kinderen is het vervelend dat ze niet naar school
mogen. Gelukkig zijn we goed voorbereid en steeds meer
thuiszitters zitten online in de klas. En beleven zo best veel van
het programma mee. Maar het is toch fijn als we elkaar live
kunnen ontmoeten en voor de kinderen ook om fijn samen te
kunnen spelen, samen te werken, te stoeien en pret te maken.
De aangescherpte maatregelen in en om school werken heel
goed en heel consequent worden de regels nageleefd. We horen
wel dat het soms moeilijk is voor kinderen die net beginnen bij
de peuters om helemaal alleen te moeten starten. Hierbij willen
we zeker aangeven dat het niet onmogelijk is maar dat we
moeten proberen om oudercontacten zoveel mogelijk te
beperken om zo met zo min mogelijk volwassenen samen te
komen. Maar het is natuurlijk best mogelijk om even af te
spreken met de peuterjuffen om even kennis te maken op een
rustig moment.
Mail daarover met kov.sprankel@kinderopvangcatent.nl
Laten we volhouden en vooruitkijken naar betere tijden en voor
nu hopen dat we niet verder ingeperkt worden.
Voor u ligt de nieuwsbrief met allerlei items van ditmaal de
oneven groepen, maar ook allerlei nuttige info met eventuele
bijlagen. Veel leesplezier.

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

Oud papierplanning
In de bijlage treft u een overzicht van de oud papierplanning.
Vanaf schooljaar 2020-2021 is de inzameling van oud papier
per school éénmaal per kwartaal. Op moment van schrijven
hebben we per inzameling nog 10 personen nodig, maar we
hopen dit op termijn terug te kunnen brengen naar 5 mensen.
In het bijgevoegde overzicht kunt u de maanden zien wanneer
Sprankel! aan de beurt is voor de oud papier inzameling.
Het betreft altijd de laatste zaterdag van de maand. Vanaf
huidig schooljaar zamelen we niet meer in juli in vanwege
vakanties.

BSO herhaalde oproep
Onze buitenschoolse opvang is volop in bedrijf en op de
maandag, dinsdag en donderdag zijn er veel kinderen. Voor de
vrijdag is nauwelijks vraag en de woensdag zijn we helemaal
niet open omdat in het eerste onderzoek bleek dat hier geen
behoefte aan was. Nu horen we echter wel eens vaker de vraag
of die mogelijkheid er is. Dat willen we uiteraard best
organiseren maar dan moeten we weten hoeveel kinderen er
werkelijk zouden gaan komen. Dat kan uiteraard groeien maar
om te starten moet er wel enige zekerheid zijn. Als u voor uw
kind(eren) (extra) opvang wenst voor de woensdagmiddag (2.5
tot 13 jarigen) , verzoeken we u om dit te melden bij Mariëtte.
Zij zal dan daarna de beslissing maken tot het starten van wel
of niet op de woensdagmiddag. We denken graag mee en
willen dienstverlenend zijn en dan is het handig dat u er als de
kippen bij bent!

Wist u datjes van de peuters…..
Wist u dat…..
….. wij een liedje kennen over de eekhoorn?
….. wij een knutselwerkje aan het maken zijn van de eekhoorn?
….. wij zijn staart hebben beplakt met
verschillende kleuren papier?
….. wij ook een liedje kennen over een
paddenstoel?
….. onze benen dan door de lucht
vliegen?
….. wij veel boekjes lezen?
….. wij spelletjes spelen met elkaar?
….. wij het heel leuk vinden dat de
bladeren van de bomen waaien?
….. wij de bladeren dan weer bij elkaar
vegen?
….. wij deze bladeren dan weer in de lucht gooien?
….. wij hier heel veel plezier van hebben?

Vol verwachting…
Het duurt nog een aantal weken
maar toch is er achter de schermen
al redelijk wat aandacht voor de
goede Sint. Vol verwachting kijken
we al een beetje vooruit naar het
gezellige sinterklaasfeest, dat hopelijk gewoon door kan gaan,
zij het met de nodige veiligheidsaanpassingen, op vrijdag 4
december.
Volgens goed gebruik helpt de bovenbouw (groepen 5 t/m 8)
de Sint een handje met zowel de aankoop van een cadeautje
als het maken van een surprise. Over een aantal weken gaan
deze groepen lootjes trekken. Een mooie traditie! Wat dit jaar
wel nieuw hierbij is, is het feit dat het bedrag van € 5,- per kind
voor het cadeautje niet langer eerst door de OR verstrekt
wordt maar dat uw kind dat van ú krijgt. De ouderbijdrage van
de oudervereniging is opnieuw vastgesteld op € 15,- maar voor
de ouders van deze bovenbouwkinderen geldt hierbij dat zij
dan al 1/3 deel betaald hebben. Dus zij hoeven rond pay day
dan nog slechts €10,- te voldoen. Een effiëntere manier die
veel werk bespaart.
U ontvangt nog een uitgebreide brief over het
sinterklaasgebeuren in de bovenbouw. Uiteraard informeren
we de ouders van de lagere groepen en de peuters over enkele
weken ook over deze grote happening.

Groep 3
De kinderen van groep 3 hebben bijzondere weken achter de
rug. Zowel meester Mark als juf Sandra zaten in quarantaine
en daarom werden de lessen door verschillende invallers
overgenomen. Gelukkig konden meester Mark en juf Sandra
online nog wel iets betekenen voor de kinderen die ook thuis
moesten blijven. Dit is wat Martyna daarover te vertellen heeft:
Martyna:
Juf geeft les, dan zie ik juf op de computer. Papa krijgt daar dan
een mailtje over. Ik krijg dan tegelijk les met Sare. Ik zie Sare
dan ook op de computer. Aan het eind gaat juf weg, dan kan ik
gezellig nog even met Sare kletsen.
In de klas ging het ook prima. Juf Sandra heeft via Teams even
met de klas kunnen kletsen en was natuurlijk heel benieuwd
hoe het ging. Ze werd helemaal gerustgesteld; de kinderen
waren op dat moment heerlijk aan het fruit eten en héél rustig
(een beetje onder de indruk van hun juf op het scherm?) Dit is
wat ze vertelden over het reilen en zeilen in de klas:

Jinte:
Het is leuk! De meesters en juffen die invallen doen goed hun
best en ze doen bijna hetzelfde als juf Sandra.
Soms gaat het een beetje anders.
Duncan:
Het gaat heel goed, want de
kinderen doen goed hun
best.
Saar:
Juf Hennie heeft een liedje
gezongen, ze neemt altijd
haar gitaar mee.
We zijn trots op deze flexibele kanjers én op de superjuffen en
meesters die zijn komen invallen natuurlijk!

Groep 7
Nieuws uit groep 7
IPC
Na de herfstvakantie zijn we
weer gestart met een nieuw
IPC thema.
We gaan het komende weken hebben over “De kermis”. Hoe
zit dat eigenlijk met de
attracties, hoe worden ze
gemaakt, onderhouden en
aangedreven? Hoe wordt er
rekening gehouden met
veiligheid, de omgeving en
het milieu? We hopen
antwoorden te krijgen, op
deze vragen. Om alvast in de
stemming te komen, hebben
de kinderen, onder het mom van: “Het beste idee van de
kermis…” een attractie gebouwd van kosteloos materiaal. Het
is verbazingwekkend om te zien, wat voor ideeën er zijn
ontstaan en wat ze kunnen maken van afvalmateriaal.
Je ziet dat ze er vol enthousiasme in zijn gegaan. (foto’s staan
op de schoolapp, foto’s van het eindresultaat, komen nog op
de app).

Wat leren we in groep 7..
Groep 7 is een best wel pittig jaar, we leren wekelijks nieuwe
woorden en woordsoorten, nieuwe rekenstrategieën, spellen
moeilijke woorden,
zoals conclusie,
plastic en
onophoudelijk.
Leren hoe we
werkwoorden in
tegenwoordige tijd
en verleden tijd
moeten schrijven.
Leren zoveel
mogelijk verkeersregels. Praten tijdens kanjertraining over wat
goed gaat en waar nog verbeterpunten liggen of hoe je het
gedrag laat zien van een kanjer en zo zijn er nog meer vakken.
We zien dat ze super hard werken en proberen dan ook
tussendoor voor ontspanning te zorgen. Even een
bewegingsspelletje, 10 minuutjes naar buiten voor de
beweging, frisse lucht en ontspanning, een paar mopjes
tussendoor etc..
Voorleeswedstrijd
Deze week zijn we gestart met de voorleeswedstrijd. Kinderen
uit groep 7 en 8 mogen hier aan mee doen. De voorrondes zijn
in de klas. Twee kinderen uit groep 7 en 2 kinderen uit groep 8
mogen door naar de schoolfinale. Deze vier leerlingen lezen
dan dinsdag 3 november voor aan groep 5 t/m 8 in de octopus
op school. Één van hen mag weer door naar de regionale
finale. Erg spannend allemaal. Uit onze klas doen er maar liefst
11 kinderen mee, dat is erg dapper! De kans om door te gaan,
is wel klein, maar…meedoen is belangrijker dan winnen
(meer foto’s komen na vrijdag 30 okt. op de app)

Groep 5
Pas op voor de dode hoek!
Afgelopen vrijdag kregen we bezoek van een grote
vuilniswagen. Niet omdat het zo'n rommeltje was in de klas,
maar omdat we les kregen over de dode hoek. We hebben
geleerd en gezien wat een chauffeur allemaal wél en niet kan
zien in zijn vrachtwagen. Dan blijkt dat er een heel stuk is
waarin je als fietser niet zichtbaar bent! De dode hoek. We
hebben twee belangrijke vuistregels geleerd. Kennen we ze
nog? Houd minimaal 3 meter afstand en blijf rechts achter de
vrachtwagen. We mochten ook nog even de vuilniswagen
bedienen.

We denken na over de aankleding van het restaurant, leren
over de herkomst van eten en gaan zelf ook lekkere dingen
maken. We maken ook een
eigen menukaart en onze ouders
kunnen misschien wel een
bestelling bij ons plaatsen, want
ja nu het RIVM de horeca sluit,
moeten we het maar bezorgen.
Wie weet staat er binnenkort
wel een BOA bij u aan de deur …
een Bezorger Op Afstand.
Groep 3 is na de herfstvakantie voor het eerst naar de grote
gymzaal geweest. Wat een ervaring en best een beetje
spannen, want voor sommigen was het de eerste keer in de
sporthal. Moe maar voldaan keerden ze terug op school.

Groep 1-2 C

Groep 3-4
Horeca dicht? … niet bij ons!
Groep 3 werkt
momenteel aan thema
3 bij methode Lijn 3,
deze heet Eet
smakelijk. Nu
behandelen wij
ditzelfde thema met
IPC in de groepen 3 en
4. We hebben
nagedacht over de indeling van de klas. Daar is nu een grote
eettafel gevormd waar wij in groepjes omheen zitten. Als groep
3 ‘aan tafel’ mag, schuiven ze hun stoel aan de groepstafel en
zitten ze in het restaurant. Ditzelfde voor groep 4. We gaan de
komende tijd verschillende dingen leren over eten en alles wat
er mee te maken heeft.

Nieuws uit de Duizendpotengroep.
Wat was het fijn om na de herfstvakantie terug te komen in de
duizendpotenklas.
De huishoek is namelijk met hergebruik van materialen en wat
aanpassingen een stuk groter geworden. Met ander ‘nieuw’
speelgoed erbij kunnen we hier nog fijner met elkaar
samenspelen.
De taalhoek moest daarom wel veranderen van plek en ineens
wordt hij weer volop gekozen en zijn de kinderen druk in de
weer met namen timmeren met ‘hamertje tik’-letters en
worden er met mooie steentjes letters en woorden in
schelpenzand geschreven.

We hebben er nu tijdelijk een hoekje bij waar we kunnen
experimenteren met magneten waar zelfs al dinosaurussen van
gebouwd zijn! Hoe creatief!
Maar we spelen ook nog fijn in onze dino-grot en doen allerlei
dinosaurus-rekenspelletjes en puzzeltjes. Ach we kunnen nog
wel weken zo doorgaan, maar volgende week gaan we toch
echt bezig met het thema ‘herfst’ want ook met kastanjes,
herfstblaadjes en nep-spinnetjes kun je heel fijn spelen!

Bibliotheek
Kom jij nieuwe technologie ontdekken in de bibliotheek? Kom
naar de workshop en ga aan de slag met de Makerkar.
Met de Makerkar van de Bibliotheek kun je zelf dingen maken,
programmeren en nieuwe technologieën ontdekken, zoals 3Dprinten, vinylsnijden, lasersnijden en robotica ontdekken.
Workshop Greenscreen voor kinderen vanaf 8 jaar op
woensdag 4 november om 13.30 uur in Lemelerveld.
Wat is Greenscreen?
Eerst ga je aan de slag om een
tekening van de achtergrond te
maken. Bedenk een
droomlandschap, of ben jij vis in
zee? Laat je fantasie vrijuit gaan.
Vervolgens ga je op de foto voor
het Greenscreen en.. dan sta je
in je eigen tekening! Op de foto
zie je Leon met de GVR.
Aanmelden kan via de website www.bibliotheekdalfsen.nl.

Wij zijn dus op zoek naar leuke kinderen van 11, 12 of 13 jaar
die graag samen met hun familieleden spelletjes spelen en niet
bang zijn om de strijden voor de winst. Humor, lol en
positiviteit staan centraal!
Bijgevoegd vindt u een flyer waarop een QR code staat die
verwijst naar onze website waar kinderen zich (met
toestemming van hun ouders) kunnen opgeven.

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 13 november 2020

Agenda tot kerstvakantie

Familie Drop van de t.v….
Voor het nieuwe spelprogramma ‘Family Drop’ van de KRONCRV zijn wij op zoek naar enthousiaste kinderen en hun
familieleden. We zouden graag kinderen uit het hele land de
kans willen bieden om zich aan te melden. Wie weet sprankelt
er straks één van onze leerlingen het programma.
Het programma ‘Family Drop’ is vanaf februari 2020 te zien op
de zaterdagavond bij NPO Zapp. In elke aflevering staan twee
kinderen tussen de 11 en 13 jaar centraal, zij strijden samen
met vier familieleden voor de winst. Alle familieleden doen
verschillende opdrachten, zoals een sociaal experiment of een
spannende opdracht! Aan het kind de taak om hun
familieleden in te schatten: wie kent zijn haar of haar familie
het beste? Verlies je een ronde, dan moet je een familielid
wegspelen, door middel van ‘de drop’. Samen met de
overgebleven familieleden speelt het kind de finale. De familie
die dan wint, gaat met een mooie prijs naar huis.
De presentatie is in handen van Daan Boom en Tim Senders,
bekend van Streetlab en Betreden op eigen risico. Zij zullen
beide een familie door de spelshow heen coachen.

November
Ma. 9 nov.
Di. 10 nov.

Oudergesprekken week
Voorlichting Carmel College

Wo.25 nov.
Za. 28 nov.

Studiedag kinderen vrij
Klussenteam

December
Di. 1 dec.
Vr. 4 dec.
Vr. 11 dec.
Wo. 16 dec.
Vr. 18 dec.

OR jaarvergadering
Sint op school
Alle kinderen om 12.00 uur vrij
Schoolviering
Kerstviering
Start kerstvakantie 12.00 uur
t/m vr. 1 jan.

