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Beste ouders,  
 
Op dit moment, terwijl de regen op het dak klettert, is 
het al muisstil in de school. 
De kerstvakantie is begonnen en ik houd me bezig met 
de laatste klusjes, waaronder deze nieuwsbrief. 
We kunnen terugkijken op een mooi en een goed 2022, 
waarin de samenwerking tussen ouders en 
leerkrachten fijn en nooit tevergeefs was. Dat bleek 
ook afgelopen weken wel weer. De school was mooi 
versierd, de OR ondersteunde volop bij alle feesten, 
schoonmaakouders zetten zich in en wat een opkomst 
bij de kerstviering van afgelopen woensdag. Met een 
gevoel van trots sluit ik zo meteen de schooldeuren en 
hoop dat we ook in 2023 weer zo fijn samen kunnen 
optrekken. Want er staat een mega klus op het 
programma; het groene schoolplein en ik hoop van 
harte dat er veel opkomst is op de 
ontruimingsochtenden. Samen kunnen we in korte tijd 
veel bereiken. Maar nu eerst kerst en ook al praten we 
over groen en valt de regen met bakken uit de lucht, 
blijf ik stiekem en een beetje sentimenteel hopen op 
een beetje  sneeuw. 
Heb het goed met elkaar en tot in 2023. 
Mariëtte Reimert 
Directeur Sprankel!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Kijkochtend 
Het jaar is voorbij en op 9 januari 2023  begint de school 
weer. Januari is de eerste maand van het jaar en 
daarmee is de kijkochtend op maandag gedurende 
januari. 
Dus gelijk op de eerste schooldag in 2023 allemaal samen 
naar school! 

 
Schoolplein 
We kijken er al zolang naar uit! Het nieuwe groene 
schoolplein. Maar nu is het bijna zover! Vanaf 23 januari 
beginnen de werkzaamheden, uitgevoerd door ANNO 
2000. De tekening/ plattegrond tref je op de laatste 
pagina en via deze link: 
https://catent.sharepoint.com/scholen/hartschool/Direct
ie/schoolplein/VW%20Sprankel%20Lemelerveld.DEFINTIE
VE%20TEKENING%20v2023.pdf 
Hieraan voorafgaand moet er veel in zelfwerkzaamheid 
verzet worden. Per zone moeten er tegels uit, het 
kunstgrasveld, de ballenvangers, zandbakranden etc.  We 
onderzoeken op dit moment of we voldoende mensen bij 
elkaar kunnen krijgen om dit uit te voeren op: 
Zaterdag 14 januari ; van 08.00-12.00 uur o.l.v. Pascal 
Ogink, klussenteamcoördinator 
Wie komt er ook helpen? Wil jij je aanmelden via ; 
directie.sprankel@catent.nl 
Wij zorgen uiteraard goed voor de inwendige mens en 
zijn je erkentelijk voor je bijdrage. Namens de kinderen 
alvast hartelijk dank. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 23 december 2022 
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Van de peuters 
Wist u datjes van de peuters 
Wist u dat.... 
….wij de afgelopen week kerst hebben gevierd? 
….wij dit 4 keer hebben gedaan bij de peuters? 
….wij allemaal een lekker hapje mee mochten nemen? 
….wij dit aan een mooi versierde tafel mochten opeten? 
….wij ook nog een stokbrood en knakworst hebben 
gegeten? 
….wij hebben geluisterd naar het kerstverhaal? 
….wij ook nog hebben gedanst op kerstliedjes? 
….wij allemaal ons eigen placemat hebben geknutseld? 
….wij hiervoor eerst papier moesten scheuren? 
….er ook mooie lichtjes zijn geknutseld? 
….wij ook nog een liedje mochten zingen in het 
Uilennestje tijdens de Adventsviering? 
….wij dit spannend vonden maar ook heel leuk? 
….wij ook een heel mooi liedje kennen over een kaarsje? 
….wij aan het eind van dit liedje altijd het kaarsje mogen 
uitblazen? 
….wij iedereen hele fijne feestdagen toewensen! 
….fijne vakantie en tot volgend jaar! 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Even voorstellen 

Hallo allemaal!   

Via deze weg wil ik mij graag even aan 
jullie voorstellen. Ik ben Samantha 
Kremer, 34 jaar en woonachtig in 
Balkbrug. Daar woon ik samen met 
mijn partner Daan en onze 2 dochters 
Tess (5) en Lynn (1). Wij wonen in het 
buitengebied en je kan me daar dan 
ook regelmatig, wandelend met ons 
hondje Dexter, vinden in de 

omgeving. Ook hebben wij nog wat kippen, een haan en 
3 konijnen. Andere hobby’s zijn het onderhouden van 
onze (moes)tuin, volleybal en houd ik van gezelligheid 
met familie en vrienden. Na 12,5 jaar elders in het 
basisonderwijs gewerkt te hebben, was ik op zoek naar 
een nieuwe uitdaging. Deze heb ik gevonden in de 
gezellige rupsengroep op Sprankel! Inmiddels heb ik 
tijdens de kijkochtenden van de afgelopen weken, de 
advents- en kerstviering ook al kennis gemaakt met een 
groot aantal ouders. Ik kijk er naar uit om jullie en jullie 
kinderen beter te leren kennen!   

Hartelijke groet,  
Samantha  

 
Groep 1-2 A 
Kerst in de Bijengroep. 
 
Wat een heerlijke gezellige tijd is het toch altijd weer met 
al die lichtjes, de kerstboom en vrolijke kerstliedjes in de 
klas! De afgelopen 2 weken zijn we vooral bezig geweest 
met de voorbereiding voor de kerstviering. We hebben 
een placemat gemaakt waarbij we getoverd hebben met 
een tekening gemaakt van lijm en ecoline. Voor 
sfeerverlichting op de kersttafel hebben we een 
lampionnetje gemaakt. Naast al dat knutselen hebben we 
de letter ‘d ‘ van dennenboom geleerd en woorden erbij 
bedacht waar deze letter in zit. Maar het allerleukste was 
toch wel het oefenen en het opvoeren van de mini-
musical ‘Zilveren Tinkel’. Dat ging over het zilveren 
kerststerretje dat niet in de etalage van de kerstboetiek 
wilde hangen maar hoog aan de hemel wilde staan. En 
tijdens de voorstelling voor de papa’s en mama’s ging het 



 

                                                              

super goed! Iedereen wist nog alle tekst die we moesten 
zeggen en de liedjes zongen we uit volle borst mee. 
Daarna mochten we heerlijk smikkelen van alle heerlijke 
hapjes van het kerstbuffet in onze klas. Nou, papa’s en 
mama’s, bedankt daarvoor want het was superlekker! 
Alle bijtjes van de Bijengroep wensen iedereen gezellige 
feestdagen en een hele fijne vakantie toe! Tot volgend 
jaar! 

 
Groep 1-2 C 1000-poten 

 
 
 
 

Wat hebben we met elkaar genoten van de laatste 
schoolweekjes van 2022.  
Het was zo gezellig in de klas met al de lichtjes die 
brandden, het haardje dat knapperde, de versierde 
kerstboom en natuurlijk de kerstliedjes die op de 
achtergrond te horen waren. Dat maakte het knutselen 
voor het kerstdiner nog leuker!  
 
Natuurlijk hebben we ook veel geoefend voor de mini-
musical ‘Zilveren Tinkel’. Wat een succes was het 
afgelopen woensdag!  
De zaal was goed gevuld en in vol ornaat en met luide 
stem hebben we de sterren van de hemel gespeeld! 
(Behalve Zilveren Tinkel natuurlijk, want die straalde 
volop aan de hemel!) 
Zo knap hoe er voor een groot publiek van mama’s, 
papa’s, opa’s en oma’s werd toneelgespeeld. Wij juffen 
zijn dan ook supertrots op onze mini-acteurs!  
 
Vervolgens mochten we naar het peuterlokaal toe waar 
een prachtig gedekte tafel klaarstond en waar wij fijn van 
onze lekkere hapjes 
konden smikkelen. 
Wat waren de hapjes 
lekker en wat zagen 
de schalen er mooi 
versierd uit!  
Het was een heel 
gezellig samen-zijn! 
 
Nu hebben we de 
kerstboom en alle 
kerstversiering weer 
opgeborgen en 
kunnen we gelukkig 
thuis nog even 
verder genieten van 
de kerstboom, het 
kerstfeest en de 2 
weekjes vrij! 
 
Wij Duizendpoten, 
juf Esmee en juf 
Hanneke, willen tot 
slot jullie allen een 
hele fijne feestdagen toewensen en alle goeds voor 
2023! Tot ziens in het nieuwe jaar!  



 

                                                              

Groep 3 
Wij hebben tijdens het kerstfeest op school een musical 
opgevoerd voor onze ouders, opa’s en oma’s. De musical 
heette: een feest van dromen! We hebben de afgelopen 
weken heel hard geoefend, met acteren maar ook met 
het instuderen van de liedjes. De zenuwen in ons lijf 
voelden we wel hoor… maar uiteindelijk kwam alles goed. 
We hebben zelf onze musical nog teruggekeken op het 
bord. Dat was echt leuk, want dan kon je jezelf nog 
terugzien! 
 
Ook aten wij heerlijk van ons 
buffet, de tafel was rijk 
gevuld met veel 
verschillende hapjes en 
lekkernijen. Iedereen was 
thuis druk geweest om het 

eten te kunnen delen, wat 
blijft dat een mooi idee! 
Leerlingen zijn trots op 
hun eigen creaties maar er 
worden ook 
complimenten naar elkaar 
uitgedeeld omdat ze zo 
genieten van een hapje 
van een andere 

klasgenoot. Genieten geblazen, maar dat zullen jullie 
snappen! Dank ook aan de ouders, jullie hebben er 
samen met de kinderen voor gezorgd dat het weer een 
fantastisch, gezellig en heerlijk kerstfeest is geweest!  
 
 
 
 

 
Voor deze avond 
maakten wij als de 
koala-groep onze 
eigen koala-
lichtjes… zo 
sfeervol! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De klas is weer opgeruimd en we kunnen bijna gaan 
genieten van een welverdiende vakantie… want ook 
tussen het repeteren door werd hier nog hard gewerkt 

hoor. Wij 
wensen jullie 
allemaal een 
hele fijne en 
gezellige 
vakantie 
samen. Een 
vakantie 
waarin je veel 
spelletjes kunt 
spelen, veel 
kunt snoepen 
van het 
kerstdiner en 
kunt genieten 
van het 
vuurwerk dat 
de lucht in 
schiet. Wees 
een beetje lief 
voor elkaar! 
Tot in 2023!  
 
 

 
 
 



 

                                                              

 
Groep 5  Gezellige dagen!  

En zo 
schrijven we 
over de 
gezellige 
sinterklaastijd 
en nu is het 
alweer kerst! 
Onze kerst- 

voorbereidingen zijn in volle gang. En als jullie dit 
lezen hebben we vast genoten van een 

sprankelende kerstviering. Met groep 5 hebben 

wij de musical “oma Knoest’ uitgevoerd. Oma die het 
kerstverhaal vertelt en zo beleven we het verhaal 
van Kerst met alle rollen die daarbij horen, zang en 
dans. Daarna smullen van een heerlijk buffet. Mooi 
versierde tafels, met onze eigen kerstbakjes als 
decoratie. En wat zijn we verwend. Heerlijke hapjes 
en drankjes. Smikkelen en smullen. Wat een 
gezelligheid. 
Donderdag 
en vrijdag 
gaan we het 
jaar 
afsluiten. 
Terugkijken 
en 
opruimen, 
maar ook 
alvast vooruit kijken naar het nieuwe jaar. We 
sluiten het thema van IPC chocolade af en starten 
met het nieuwe thema : “zij maken het verschil.” 
Beroemdheden die iets voor ons hebben betekend.   
Maar nu eerst genieten van een heerlijke vakantie. 
En zoals  we in onze elfjes al schreven denken we 
dan aan …. de kerstboom, gezelligheid, samen zijn, 
kerstdiner, oliebollen, vuurwerk afsteken …  

                  Gelukkig nieuw jaar! 

 

Groep 7 
Nieuws uit groep 7..  
 

Na een geslaagd Sinterklaasfeest, met leuke surprises, 
mooie gedichten en blije koppies, zeiden we: "Dag 
Sinterklaasje en Hallo kerstboom". De volgende dag 
werden de ramen gewassen en klaargemaakt voor 
nieuwe kerstcreaties.  Ook de rollen voor een 
kerstmusical werden verdeeld. We hebben de afgelopen 
twee weken, elke dag een keer geoefend en wat zijn we 
trots op hen, ze doen het super. Afgelopen vrijdagmiddag 
hebben we kerstbakjes gemaakt, wat fijn dat iedereen 
zoveel spullen mee had en dat we met elkaar konden 
delen, een mooie kerstgedachte. Omdat het 
kerstgebeuren 
nu even op de 
voorgrond 
stond, stond IPC 
wat op de 
achtergrond, 
maar we 
hebben de 
afgelopen 
weken in 
circuitvorm 
gewerkt aan 
diverse 
onderdelen die 
terug te vinden 
zijn op een 
kermis of 
attractiepark. 
De proefjes 
bestonden uit werkvormen met drijven/zinken, 
magnetisme, g-krachten, stroomkring, wrijvingskracht en 
naast het doen en ontdekken was het ook belangrijk om 
te voorspellen en conclusies te schrijven. Daarnaast doen 
we ook nog aan rekenen, taal, spelling en lezen. Met 
rekenen leren we nu sommen als 18x34 onder elkaar 
(cijferend) uit te rekenen, ook dit gaat al heel goed! Juf 
Femke (onze stagiair), is deze week alweer voor het 
laatst, daarna mag ze haar stage verder afmaken bij de 
kleuters. We wensen haar daar veel succes en plezier.  
Namens groep 7, juf en meester wensen wij iedereen 
fijne kerstdagen en een gelukkig, gezond nieuwjaar.  
We zien jullie graag weer in 2023! 



 

                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerststal kijken 
Tijdens de kerstdagen is de kerk overdag geopend voor 
publiek om de kerststal te bekijken. 

 



 

                                                              

Plattegrond van ons plein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                              

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 20 januari 2023 
 

Agenda  
 
December 
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 

 
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  
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