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Beste ouders,  
 
Wat was het leuk en gezellig met Sinterklaas op school!  
De aanloop er naar toe was ook heel grappig! De 
zakkenwasser-piet had in de nacht van donderdag op 
vrijdag flink huisgehouden in de school en maar liefst 
500 meter lint gespannen op vervelende hoogtes! De 
volgende ochtend moest iedereen aan de bak en begon 
de dag hilarisch met klimmen en klauteren en dat juist 
op de kijkochtend! Alle pepernoten zijn er dus weer 
afgetraind.  
Terwijl de jongste kinderen nog sinterklaasliedjes, die 
er net lekker inzitten, zingen, wordt de school 
omgetoverd in kerstsferen. En dat heeft ook altijd 
effect op de kinderen. Zo druk en enthousiast als ze zijn 
rond sinterklaas, zo mooi komt er een serene stemming 
in de school door de kerstsfeer. Maar deze rust is er 
niet altijd want achter de schermen wordt er druk 
gerepeteerd voor de kerstvoorstellingen en de 
komende adventsvieringen. Volgende week maar weer 
verder en voor nu een fijn weekend. 
 
 
 Mariëtte Reimert 
Directeur Sprankel!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Adventsvieringen 
Vrijdag 16 december a.s. zijn de ouders van de volgende 
groepen uitgenodigd om de schoolviering bij te wonen 
 

➢ groep 7 (10.30 uur in de Octopus),  
➢ groep 3 (08.45 uur in de Octopus 
➢ groep 1-2B-Rupsen (08.45 uur in het Uilennestje) 

We willen nogmaals benadrukken dat het niet de 
bedoeling is om jongere broertjes of zusjes mee te 
nemen. Wij willen hiermee voorkomen dat onbedoeld de 
aandacht naar deze kinderen gaat in plaats van naar de 
viering. We hopen op uw begrip hiervoor en zullen u zo 
nodig hierop attenderen. Uw jongere kind kan niet bij de 
peuters ondergebracht worden, ook al komt het daar op 
andere dagen. 

We gaan er mooie adventsvieringen van maken. 

Jaarvergadering OV 
Dinsdag 24 Januari vindt de jaarvergadering van de 
Oudervereniging plaats.  
Wilt u weten wat we organiseren dit schooljaar?  
Waar we mee bezig zijn?  
Wat we met de contributie gaan doen?   
Kom dan dinsdag 24 januari 2023 om 20.00 uur naar de 
Octopus. Tijdens de vergadering nemen we ook afscheid 
van de penningmeester Twan Kroes en stellen we u graag 
voor aan de nieuwe penningmeester Rob Grefelman.  
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Groep 1-2  
Druk in de Rupsengroep! 
Het zijn drukke tijden bij ons in de Rupsengroep! Wat is 
de Sinterklaastijd toch altijd leuk. Zoveel gezelligheid en 

ook best 
spannend. Het 
verhaal van Sint 
& zijn Pieten 
werd ook dit jaar 
weer helemaal 
gevolgd via het 

Sinterklaasjournaal. Elke dag tijdens het fruit eten zaten 
we met z’n allen om het Digibord en zagen we wat er nu 
weer gebeurd was. Er ging véééél mis! Grappig is dat veel 
van die gebeurtenissen bij ons in de klas nagespeeld 
werden door de kleuters. We hadden een Pietenhuis, 
werkkamer van Sint, inpakhoek en bakkerij. En ook de 
stoomboot is vaak gebouwd in onze bouwhoek. Mooi om 
te zien hoe de kinderen helemaal op gaan in hun spel, 
met erg veel plezier daarbij. Ook werd er lief 
samengewerkt aan de mutsen en zijn er veel pakjes in- en 
natuurlijk ook weer uitgepakt.  
 
Om maar te zwijgen over alle (nep-) pepernoten die onze 
Pietjes steeds uitdeelden. Hoe leuk is het om te rekenen 
en telspelletjes te doen met échte pepernoten … bij ‘eraf-
sommetjes’ die verdwenen vaak heel vlug in onze buik! 
En nu … is Sint naar Spanje terug en staat de kerstboom 
al te pronken in de klas! We zijn druk in de weer met de 
kerstmusical en een versje voor de adventsviering. 
Daarnaast hebben de Rupsen óók nog eens afscheid 
genomen van juf Esmeé. We willen haar nogmaals een 
hele dikke knuffel geven voor de fijne tijd dat ze bij ons 
was! Gelukkig hebben we een nieuwe lieve juf terug 
gekregen en dat is Samantha. Knap hoor, hoe alle Rupsen 
met deze verandering omgaan. Ook Juf Samantha voelt 
zich namelijk al helemaal thuis bij ons, dankzij de 

kleuters! Nu maken we er een hele warme, gezellige en 
mooie kersttijd van. Met alle sterren, glinsteringen, 
verhalen, liedjes, kaarsjes en vooral het ‘samen-zijn’ dat 
daarbij hoort. Inderdaad wéér druk … maar we genieten 
echt volop!!! 

 
Groep 4A van juf Hilde 
Dank u Sinterklaasje! 
Gelukkig was Sinterklaas op 5 december wel op school. 
Het was nog even spannend of hij wel zou komen, want 
we kregen een telefoontje dat hij vast zat in de modder. 
Er waren net wat protestboeren met hun trekker op 
school. Deze helden hebben het feest gered en 
Sinterklaas uit de blubber getrokken! Na zijn aankomst 
zijn we op bezoek bij Sinterklaas geweest in de Octopus. 
Zingen, dansen, springen en kletsen met Kluspiet!. Na dit 
bezoekje mochten we een leuk cadeautje uitkiezen in de 
pakjeskamer. Tijdens deze feestelijke ochtend hebben we 
sinterklaasmuziekbingo gespeeld. Steeds werd er een 
stukje van een liedje gedraaid, wist je de titel? Dan kon je 
deze afstrepen op je bingokaart.  

 
 
Tafels 
Oefenen, oefenen, oefenen, dat doen we nog steeds met 
de tafelsommen. Inmiddels kennen we bijna allemaal de 
tafel van 1,2 5 en 10! Oefenen middels een tafelbingo is 
wel heel erg leuk om te doen! 
 

 
 
 
 



 

                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 4b  
Groep 4b blikt terug op het Sinterklaasfeest…… 
 
Ronan:   Sinterklaas was heel leuk want omdat ik  
                            pakjes gekregen heb. 
Bente:   Ik vond het leuk dat Sinterklaas op school 

kwam en dat we een cadeautje mochten 
uitkiezen. 

Fien H.:  Ik vond het heel leuk dat de kluspiet   
                            grapjes ging maken. 
Yinthe:  Ik vond het leuk om op te treden voor  
                            Sinterklaas.  
Joris:  Het was super grappig dat Kluspiet ging  
                            breakdancen. 
Guus:  Het was heel leuk dat pakjesavond   
                            gevierd werd. 
 
 
 

 
 
Sanne:  We hebben een dansje geoefend en dat  
                            aan Sinterklaas laten zien. 
Fien W.: Ik vond het leuk om zelf een cadeautje uit  
                            te zoeken. Ik heb een fidget toy   
                            uitgezocht. 
Devlin:  Ik vond het heel leuk dat ik mijn eigen 

verhaal aan Sinterklaas mocht voorlezen. 
Luca:  We deden een toneelstuk en dat was 

leuk want toneelspelen is leuk om te 
doen. 

Siem:  We gingen ook spelletjes doen in de klas, 
dat was heel gezellig. 

Milan:  Ik vond het leuk dat Sinterklaas met de 
trekker op school kwam.  

 
…. en kijkt vooruit naar het Kerstfeest! 
Naud: Ik hoop dat er sneeuw valt, want ik heb 

zin in een sneeuwballengevecht. 
Joep: We gaan een musical houden en dat vind 

ik leuk, want ik hou van kerst. 
Thijs: Ik heb zin in het kerstdiner met allemaal 

lekkere dingen om te eten. 
Elise:  Ik vind het leuk dat ik Maria mag spelen. 
Tom:  Ik heb ook zin in het kerstdiner, want 

normaal mag je niet zoveel lekkers mee 
naar school en dan wel. 

Myla:  Ik vind de kerstmusical leuk, want ik hou 
van toneelstukjes en liedjes zingen. 

Jurre: Kerst is heel leuk, want dan kan je 
allemaal hapjes mee naar school nemen. 

Milou: Het is leuk dat we de komende tijd 
allemaal leuke dingen gaan doen. 

Jens: Er zijn mooie versieringen, dat vind ik 
gezellig. 

Noud: Het is nu heel gezellig in de klas, met een 
kerstdiner. 

Jorin: Ik heb zin in het kerstdiner omdat we dan 
allemaal lekkere dingen gaan eten. 

Suus: Ik hoop dat we op school ook cadeautjes 
onder de boom krijgen. 

 
 
 
 



 

                                                              

Groep 6 
Het Sinterklaasfeest zit er al weer op. In de weken vóór 5 
december mochten we steeds in tweetallen aan het werk 
in onze eigen pepernotenbakkerij. Daar lag een recept en 
alle benodigdheden om zelf pepernoten te bakken. En 
dat hebben we dan ook gedaan. Soms werd het deeg een 
beetje te nat, maar er was dan altijd wel iemand die je 
om raad kon vragen. En wat extra meel erbij zorgde 
ervoor dat het een veel fijner deeg werd dat niet zo aan 
je handen bleef plakken. Samen kwamen we er iedere 
keer weer uit.  
Afgelopen maandag hebben we net als alle andere 
groepen op school, Sinterklaas gevierd. Iedereen had zijn 
best gedaan om een mooie surprise te maken. En wauw, 
wat zaten daar mooie dingen bij!. Er waren verschillende 
paarden, een scoorsteen, een raket, boeken en 
computerspellen. Er was nog veel meer. Echt superknap 
gedaan door iedereen. Maandag hebben we één voor 
één het gedicht gezocht en deze voorgelezen. Ook daar 
had iedereen zijn of haar beste beentje voorgezet. Er 
waren grappige, lange en mooie gedichten geschreven. 
En dan het spannende moment, welke cadeautjes krijg je 
van de Sint? Omdat we niet wisten wie wat voor wie had 
gemaakt, moesten we soms echt nog wel raden om 
erachter te komen wie er bedankt moest worden.  
 
Nu zijn we al weer druk aan het werk voor Kerst. We gaan 
namelijk een toneelstuk opvoeren. Met rekenen kregen 
we van juf al theaterkaartjes. Daar snapten we eerst 
helemaal niets van. Dit was om te oefenen met de 
coördinaten. Kun je uitzoeken op welke rij en welke stoel 
je zit. Maar zo kondigde juf ook aan dat we gingen 
toneelspelen. Dus nu staat er vaker drama op ons 
programma. Iedereen heeft een rol gekregen en nu 
moeten we de tekst gaan leren. Pffff….., dat is voor 
sommigen nog wel een klusje hoor! Natuurlijk gaan we 
de komende weken ook dingen voor het decor regelen 
en de liedjes inoefenen. Het wordt heel erg leuk, we 
hebben er zin in om dit voor onze ouders (en misschien 
wel grootouders?) te spelen. Maar nog wel even oefenen 
hoor! 
Tja en verder? Wordt er gewoon heel hard gewerkt. Met 
rekenen gaan we zelfs al bijna aan de breuken beginnen. 
Dat klinkt nu nog als iets heel moeilijks, maar dat komt 
vast wel goed.  
 

Groep 8  
Surprisefeest 
 
Wat een boel gave surprises! Iedereen had heel erg zijn 
best gedaan om een mooie surprise te maken voor 
zijn/haar klasgenoot. Er zit veel creativiteit in deze klas. 
Daarbij had ook iedereen zijn lootje geheimgehouden, 
dus het was best een uitdaging om te raden wie de 
geheime schenker was!  
Nu de cadeautjes mee naar huis zijn, maken we ons op 
voor kerst. Groep 8 deelt de kerstbomen uit aan de 
andere klassen, zodat iedereen kan gaan versieren. Nu 
gaan we druk oefenen voor de kerstmusical! Daar 
moeten we flink voor aan de slag. Dus we hebben nog 
genoeg te doen deze laatste weken.  
Ook hebben we ons boek van Nederland leest junior bijna 
uit. We lezen deze week de laatste hoofdstukken uit het 
boek "de regels van 3". Dit boek gaat over ouder worden 
en omgaan met de dood. Dat klinkt heel spannend, maar 
geeft zeker stof tot nadenken.  
 

 
 
 
 
 



 

                                                              

 
Kerst op school 
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.  
  
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  
 
We realiseren ons dat het voor sommige ouders 
ingewikkeld kan worden omdat er in enkele gevallen op 
hetzelfde tijdstip 3 voorstellingen opgevoerd worden,   
kinderen uit hetzelfde gezin aan deelnemen. We weten 
ook niet goed hoe we dit anders hadden moeten 
organiseren op één dag. We hopen dat het deze ouders 
lukt om het op te lossen met bv. een opa of oma. 
Wellicht ten overvloede maar……jongere broertjes en 
zusjes kunnen niet mee naar deze kerstvieringen. 
U zult begrijpen dat de reden hiervoor is dat de aandacht 
onverdeeld bij de spelers hoort te zijn.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 

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 
Za. 24-12           Gezinsviering in Heilig Hartkerk 
Ma. 26 -12 t/m vr. 06-01-2023 Kerstvakantie 
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Vervolg agenda  
Januari 2023 
t/m Vr. 6-01    Kerstvakantie 
Za. 07-01 Klussenteam 
Ma. 09-01 Deze week kriebelen 
Wo.11-01 Pay day OR 
Ma. 23-01 Studiemiddag vanaf 12 uur 
di. 24-01 Jaarvergadering OV 20 uur 

 
Februari 
Di. 07-02     Verwijzingsgesprekken groep 8 
Do. 09-02    Verwijzingsgesprekken groep 8 
                     Winterrapport mee 
Ma. 13-02   Deze week oudergesprekken 
Ma. 20-02  Carnaval op school (ochtend) 
       Studiemiddag vanaf 12 uur 
       Kindercarnaval bij Reimink  
Wo. 22-02  Uitslapen na verlichte optocht 
       School begint om 09.30 uur 
Vr. 24-02    Start voorjaarsvakantie vanaf 12 uur 
Ma.27-02 
  t/m            Voorjaarsvakantie 
Vr. 03-03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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       23-12-2022 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  
     
 


