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Beste ouders,  
 
We kunnen er niet meer omheen! Sinterklaas is op 
allerlei manieren in de school aanwezig. Vanmorgen 
stond de hele boel op de kop want de rommelpieten 
hadden flink huis gehouden. De kinderen waren door 
het dolle heen.  
Een goed begin van de dag met een extra ontbijtje van 
pepernoten en schuimpjes. 
Tussen de Sint perikelen in, zijn we ook nog wel hard 
aan het werk. De kinderen werken, spelen en leren 
volop maar ook de meesters en de juffen doen dat 
uiteraard elke dag en soms heel specifiek, tijdens een 
studiedag. Afgelopen donderdag spraken we samen 
over missie en visie van de school en welke doelen we 
willen behalen in de komende 4 jaar. Dit wordt dan 
vertaald in een schoolplan en dat moet leidend zijn om 
onze ambities tot 2026 tot uitvoer te brengen. Maar 
tussendoor is er ook tijd voor gezelligheid. Maandag 5 
december vieren we eerst het feest voor de kinderen in 
de ochtend en in de middag is het sintfeest voor de 
meesters & juffen. Vol verwachting kloppen de harten 
van groot en klein…… 
 
Mariëtte Reimert 
Directeur Sprankel!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Kijkochtend op nieuwe dag 
Het is bijna december en dat betekent dat de kijkmorgen 
naar een nieuwe dag gaat. December is de 5e 
schoolmaand van dit schooljaar en daarmee komt de 
kijkdag op de 5e schooldag in de week en dus op vrijdag. 
Dus vanaf volgende week fijn samen oversteken en 
gezellig kijken in de klas(en) op vrijdag, te beginnen op 2 
december tot de bel gaat. 

  
Juffen in de onderbouw 
Juf Samantha Kremer is al volop aan het wennen met de 
Rupsengroep en gaat vanaf 2 december echt starten als 
leerkracht op onze school. Eerst nog tegelijk met juf Hilde 
V. of juf Esmeé maar vanaf 6 december is zij echt de juf 
van de Rupsengroep, naast juf Hilde. 
Juf Esmee gaat dan voortaan o.a. werken in de 1000-
groep op de vrije dinsdag van juf Hanneke. 

 
Let op: Morgen!!!!! 
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. 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 25 november 2022 

 

Nr. 7/ Schooljaar 2022-2023 
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Van het KDV 
In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat we gingen 
beginnen met het thema Sinterklaas. Inmiddels is de 
groep mooi versierd met raamschilderingen, pakjes en 
mooie knutselwerkjes. We knutselen verlanglijstjes, 
zingen sinterklaasliedjes, bakken pepernoten en praten 
over het sinterklaasjournaal. Ze gaan er helemaal in op. 
De kinderen verkleden zich als pietjes en sinterklaas en 
spelen dat ze in het vliegtuig zitten. Ook de kleintjes 
maken kennis met het thema. Ze voelen aan hooi en stro 
en hebben allemaal een mooi pietenmutsje. Inmiddels 
staan er ook veel schoentjes bij de kachel. Wanneer zal er 
iets in komen? Spannend..  

 

 

 
 
 
 
 
 

Groep 1-2 Bijen 
Nieuws uit de Bijengroep. 

 
De Sint is weer in het land en dus spelen/werken we over 
het thema Sinterklaas. Ineens zie je in de Bijengroep heel 
veel pietjes en Sinterklazen. Ze zijn dan druk in de weer in 
het Sintkantoor met het schrijven en stempelen van 
verlanglijstjes en met het inpakken en rondbrengen van 
cadeautjes. Natuurlijk kan het bakken van pepernoten 
dan ook niet ontbreken. Eerst hebben we een recept 
opgezocht, toen mochten we om de beurt zelf met onze 
handen kneden en nadat de juf het gebakken had, 
hebben we het lekker opgegeten. En wat denk je? Ze 
waren heerlijk! Tijdens de werklessen zijn we druk met 
mutsen maken. We mochten zelf kiezen welke we wilden 
maken en hebben dat in een grafiek getekend zodat we 
konden zien welke variatie van mutsen het meest en 
welke het minst werd gekozen. Elke dag zijn we ook het 
lied Priemelapiet aan het oefenen want die willen we op 
5 december speciaal voor Sinterklaas zingen. Dit gaat al 
supergoed! Nog even en dan is het al zover! Tot die tijd 
genieten we volop van het gezellige sinterklaassfeertje in 
de klas! 

 
 



 

                                                              

Groep 1-2 Duizendpoten 
 
Wat een gezelligheid in de Duizendpotenklas! 
Het houtkacheltje brandt weer, de schemerlampjes zijn 
aan en rustige Sinterklaasmuziek klinkt zachtjes op de 
achtergrond. Dat maakt het natuurlijk nog leuker om aan 
het werk te gaan! 
En werken… dat gebeurt hier! Onze mini-pietjes en 
Sinterklaas zijn namelijk druk bezig met de 
voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest! In de bakkerij 
worden er stapels pepernoten en de mooiste 
chocoladeletters gebakken. Deze worden gewogen en 
geteld en voorzien van een prijskaartje, zodat er ook 
gekocht kan worden van onze bakpieten. 
In de inpakkamer worden de pakpapiertjes zorgvuldig op 
maat gemaakt om vervolgens de cadeautjes mooi in te 
pakken en te voorzien van naam. Er worden 
verlanglijstjes gemaakt met plaatjes uit speelgoedfolders, 
woorden gestempeld en nageschreven, schoentjes 
gevuld, cadeautjes uitgereikt en natuurlijk wordt er ook 

heel wat gezongen en 
gedanst! Het liedje van 
Priemela-piet kennen we al 
bijna uit ons hoofd.  
Verder beleven Sint en zijn 
pieten de grootste 
avonturen op onze 
stoomboot en houden wij 
ons fit tijdens de 
pietengym, waar we leren 
lopen over de daken, 
klimmen op het dak en 

pakjes gooien in de schoorsteen. Volgende week gaan we 
nog echte pepernoten bakken, want die blauwe uit de 
bakkerij… die zijn stiekem toch een beetje taai, vinden 
wij. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 7 
Wist u datjes uit groep 7….  

• We met IPC werken aan het thema : De Kermis. 
We gaan ontdekken hoe attracties worden 
aangestuurd, hoe het zit met g-krachten, 
magnetisme en als startopdracht zelf een 
attractie hebben ontworpen.   

• We met rekenen al werken met getallen tot een 
miljard en dat de afgelopen lessen gingen over 
breuken optellen, aftrekken, gelijknamig maken 
en het juiste kommagetal erbij zoeken.   

• We drie keer per week een complimentdouche 
houden, bijna alle kinderen zijn een keer aan de 
beurt geweest om complimenten in ontvangst te 
nemen.  

• We 2 keer per week ‘een Mol’ in de klas hebben, 
deze voert dan een sociale opdracht uit en aan 
het einde van de dag raden we, wie was toch die 
mol vandaag..?  

• We een voorleeswedstrijd hebben gehad en dat 
Nora de school mag vertegenwoordigen.  

• We in de bieb 
allerlei 
innovatieve 
activiteiten 
hebben 
gedaan. 

• We een super 
sportieve klas 
zijn, de 
kinderen 
hebben al een 

handbaltoernooi 
en voetbaltoernooi 
voor de bovenbouw georganiseerd, knap toch? In 
een nieuwe jaar wordt er een basketbaltoernooi 
georganiseerd.   

We een topgroep zijn 😊  
 



 

                                                              

 
Groep 3 
Het rekenrek 
 
Wij hebben geleerd om met 
het rekenrek te werken. Wij 
kunnen getallen tot en met 
20 hierop aflezen. Wij 
weten dat eerst de 
bovenste rij vol moet, 
voordat de onderste kralen 
erbij komen. Maarrrr… bij 
de dubbelsommen heb je er 
bijvoorbeeld vier kralen 
boven en vier kralen onder. Dan 
weten wij: dubbel 4 = 8. Knap hè!?  
 
Wat weetjes over het kralenrek:  
Fien: er zitten kralen aan een rekenrek 
Nova: als piet 5 is en sint 5 is, is het samen weer 10.  
Nove: het is heel handig voor het rekenen, omdat je dan 
alles kunt weten.  
Diede: het is handig want dan kun je dingen makkelijk en 
snel uitrekenen.  
Theije: de kralen zijn rood en wit. Eerst 5 rode kralen, dan 
5 witte kralen.  
Fien: Dat is samen weer tien, de hele bovenste rij.  
Teun: het is heel erg handig, want als er wat verstopt zijn 
in de opdracht, en je ziet nog één kraal op de bovenste 
rij, dan weet je dat er 9 verstopt zijn.  
Tygo: we gebruiken de bovenste rij, maar als een getal 
méér dan 10 is, moeten we ook de kralen van de 
onderste rij gebruiken.  
 
De Stoomboot  
Yfke: de nieuwe naam van de stoomboot is ‘de 
stoomboot’.  
Diede: ik vind het een leuke naam voor de stoomboot, de 
kinderen hebben goed meegedacht.  
Dide: ze gingen een heel groot feest vieren, wij proosten 
mee in de klas! 
 
 
 
 
 
 

 
Voorleeskampioen  
Wij kregen belangrijk bezoek in de klas, de enige echte 
voorleeskampioen van Sprankel! kwam bij ons een 
verhaal voorlezen. Dankjewel Nora, we vonden het heel  
leuk om naar jou te luisteren en wensen jou veel succes 
bij de provinciale voorleeswedstrijd!  
 
Hierop aansluitend… Wij kregen iets leuks van de lees-
piet. Hij schreef een gedicht en daarin stond dat hij onze 
hulp nodig had. Wij lezen 
afgelopen week met lees-
oogjes zodat de oogjes 
elke letter goed kan lezen. 
Wij houden onze vinger 
dus goed bij de tekst en 
dat bijwijzen is heel erg 
handig! Bij het schoen- 
zetten leveren wij de 
oogjes weer in en gaat 
piet kijken of we 
genoeg woordjes en 
zinnen gelezen hebben… Wij 
denken van wel, want wij doen ontzettend ons best! Dus 
we krijgen nog meer voorlees-toppers op school.  

 
Groep 5 
Nieuws uit groep 5…. 
 
En dan is het bijna 5 december. Wat een feest in groep 5. 
Voor het eerst lootjes trekken … zo spannend. Een 
surprise en een gedicht en dan ook nog alles geheim 
houden voor elkaar.  
Zo werken we met IPC over chocolade … dat kan niet 
beter in de Sinterklaastijd. Dus proosten we met warme 
chocolademelk op de  nieuwe naam van de stoomboot.  
We zijn pieten aan het tekenen. Van danspiet tot 
kookpiet en kluspiet … het wordt een heuse pieten 
galerij.  En dan schrijven we ook nog verhaaltjes over Sint 
en zijn pieten. Wat een avonturen.  
Lezen jullie mee op de volgende pagina met het avontuur 
van Lola?! 
 
 
 
 
 



 

                                                              

 
 
De verdwenen klusjespiet. 
Er was eens een 
klusjespiet in Spanje 
met pieten en 
natuurlijk ook 
Sinterklaas. En ze 
moesten best veel 
cadeautjes inpakken 
maar klusjespiet 
mocht daar niet aan 
meedoen. Hij moest 
stomme klusjes doen ; 
afwassen en ga zo 
maar door. En toen zei 
die ik ga weg , ik ga 
niet meer die stomme 
klusjes doen! Ik ga ergens 
heen waar ik dit niet moet doen. En toen in het grote 
pietenhuis zeiden de pieten; waar is klusjespiet? En ze 
waren heel bezorgd en liepen heen en weer en terug. Na 
een week keek de klusjespiet stiekem uit het raam van het 
pietenhuis. Ze hadden het zwaar zonder hem dus hij ging 
naar binnen. En zei sorry voor dit. En ze geven hem een 
knuffel en toen ging hij weer verder. Dit is het eind.  
 
Vanaf volgende week gaan we lekker pepernoten bakken 
en tussendoor even uitrusten met het 
Sinterklaasjournaal.  
Kortom gezellige dagen! 
 

Sint op school 
Nog heel even en dan komt de Sint op school!  
Maandag 5 december wachten alle kinderen de Sint op 
vanaf 08.15 uur en we verwachten dat hij om 08.30 uur 
zal arriveren. In de aanloop hier naar toe is het al heel 
gezellig op school gemaakt door de mooie 
raamschilderingen en versieringen, de surprises die 
meegenomen worden en dan het grote feest op 5 
december met een heel leuk ochtendprogramma waarin 
de Sint voor ieder kind aandacht én een pakje heeft. Om 
12 uur gaat dan de school uit en zijn alle kinderen vrij. 
Dan kunnen ze heerlijk nagenieten van het gezellige feest 
op school en het waarschijnlijk enerverende weekend 
ervoor. 
 

 

Dieren op de BSO OPROEP! 
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 )  

 
Kerst op school 
We zijn nog in afwachting van de Sint, maar maken ook al 
plannen voor het feest dat daarop volgt. Op woensdag 21 
december vieren we vanaf 17:00 uur tot 19:00 uur (groep 
8 tot 19:15 uur) kerst op school. Alle groepen gaan een 
eigen musical opvoeren waarbij u als ouders natuurlijk 
van harte uitgenodigd wordt! We geven nu alvast de 
tijden van de musicals door zodat u uw agenda vrij kunt 
houden om uw kind te zien optreden. Nadere informatie 
volgt na Sinterklaas.  
  
Groep 1-2 A:  (bijen)          17.15 uur  
groep 1-2 B: (rupsen)    17:15 uur  
groep 1-2 C: (duizendpoten)    17:15 uur  
groep 3:                   17:15 uur  
groep 4A: (pinguïns)          17:45 uur  
groep 4B: (vlinders)           18:15 uur  
groep 5:                   17:15 uur  
groep 6:                   17:45 uur  
groep 7:                   18:15 uur  

groep 8:                   18:45 uur  

mailto:directie.sprankel@catent.nl


 

                                                              

Voorleeswedstrijd 
Wat knap van haar! Nora Preuter uit groep 7 is onze 
vertegenwoordiger in de gemeentelijke voorleesronde in 
Dalfsen. Van harte gefeliciteerd voorleeskampioen van 
Sprankel! 
 

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 9 december 2022 

 
Agenda  
 

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 
 
LET OP!! JAARVERGADERING OV VERPLAATST NAAR 
DI. 24 JANUARI (i.p.v. 6 december) 
 

 
 

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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