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Heropening
Wat was iedereen blij dat onze school en de BSO weer
open mocht! Vol enthousiasme is de schoolweek gestart
en inmiddels zit iedereen weer lekker in zijn ritme.
Er wordt fijn geleerd, gespeeld en gepraat.
Het is nog wel telkens een uitdaging om de formatie van
het team rond te krijgen. Maar met trots kunnen we
melden dat dit steeds nog net lukt, zij het met wat kunst
en vliegwerk en beperkte houdbaarheid.
Want helaas is het zo dat ook in ons team corona nog
steeds om zich heen grijpt en ook zorgt voor langdurig
herstel bij een enkel een. En nu maar hopen dat er geen
klassen meer naar huis moeten vanwege quarantaine of
in het slechtste geval door onderbezetting.
Vanavond komt de persconferentie omdat de periode
van maatregelen afloopt.
We verwachten dat dit niet heel van invloed zal zijn op
het basisonderwijs.
We hebben besloten dat we vanaf maandag 17 januari
externe hulpverleners en gastdocenten weer toelaten,
uiteraard met inachtneming van de geldende
maatregelen. Het is zeer in het belang van het welzijn en
de ontwikkeling van de kinderen om deze activiteiten
weer op te starten.
Daarnaast willen we de ouderhulp gaan hervatten zoals
de luizencontrole, de schoolschoonmaak, de
klussenteams, de biebouders, de schildermoeders en de
‘versier’ouders. Oudergesprekken blijven voorlopig nog
op afstand maar daar waar het in het belang is van het
kind of de kwaliteit van het gesprek, zullen we
oudergesprekken fysiek plannen.
Bij kinderen die voor het eerst beginnen, komen wennen
en de verjaardag op school vieren van de jongste
kinderen (peuters en gr. 1-2) mag op afspraak ook hervat
worden. Dit alles valt onder planbare hulp of op afspraak.
Vrije inloop is
dus (nog) niet toegestaan.

Beste ouders,
Allereerst de allerbeste wensen voor 2022. Dat alle
wensen mogen uitkomen en we weinig zorgen of
verdriet mee hoeven te maken.
Wat fijn dat we weer ‘gewoon’ van start konden!
Na een lange periode van 3 weken, waarin een grote
groep van meesters en juffen ook zelf met corona te
maken kregen, zijn we nu met hernieuwde energie
opgestart, op zowel school als de opvang.
De school is nog wat kaal zo na de gezellige lichtjes en
versieringen van de kerst. Maar gaandeweg de week zie
je de klaslokalen opbloeien met werk van de kinderen,
worden er nieuwe IPC thema’s opgestart.
Maar de vulling is vooral gekomen door de vrolijke
stemmen en stemming van de kinderen, die blij zijn om
gezellig met hun vrienden weer samen te leren en te
spelen.
Vanmorgen in alle vroegte, kregen we te horen van
peuter Lars, dat de naam van de school niet Sprankel!
was maar dat hij overduidelijk op het gevelbord;
MELKFABRIEK zag staan.
Dat we daar niet eerder aan hebben gedacht!
Deze week, een mooi begin van een hopelijk prachtig
jaar voor iedereen.
Mariëtte Reimert
Directeur Sprankel!

Gevonden op het grasveld
voor de school !!!
een ROVA pas. (info bij Mariëtte)

Goede voornemens

Verwarring studiedag 1 februari

We gaan ons in het eerste deel van 2022 richten op
meerdere taken naast de lesgevende!
• Ons schoolplein gaat onder de loep genomen
worden. We hebben een eerste teamsessie
gehad en binnenkort gaat de werkgroep
vergaderen met een externe partner om
inspiratie op te doen. We willen naar meer
uitdagend spelen en vooral minder tegels. We
zullen u tussentijds steeds blijven informeren. En
als u zegt; daar ligt ook mijn expertise, mag ik
meedenken? Dan houden we ons zeer zeker
aanbevolen! U kunt zich hiervoor melden bij
Mariëtte (directie.sprankel@catent.nl)
• We gaan ons oriënteren op nieuw meubilair voor
de hele school en interne aanpassingen zodat we
wellicht nog meer efficiënte leerruimtes krijgen.
• De kleutergymzaal (op de dislocatie) krijgt een
geheel nieuwe inrichting met toestellen en
materialen. Op dit moment wordt er een
begaanbare zolder getimmerd. We hebben bij
toeval ontdekt hoe enorm veel ruimte zich
bevindt boven de lokalen aldaar. Er komt een
vlizotrap in de gymzaal en op de zolder staat de
gehele kerstverzameling!
• Tot slot gaan we definitieve plaatsen en rekken
maken voor de fietsenstallingen van de kinderen.
Genoeg te doen dus.

Heel onhandig staan er 2 verschillende meldingen op de
schoolkalender over de studiedag van 1 februari a.s.
Het juiste is:
studiemiddag vanaf 12.00 uur (alle kinderen vrij).

Oud papierplanning
De ouders van onderstaande kinderen worden verwacht
op zaterdag 29 januari 2022
Ize D
Jaylin S
Brajan S
Evy H
Isa K
Sanne H
Dieke G
Annelie H
Ravi K
Bente B
Deze ouders worden verwacht van 08.15 -12.00 uur op
het feestterrein.
Voor vragen over de indeling kunt u contact opnemen
met Ramona Kampman.

Afscheid meester Peter
Meester Peter Dudink was vanaf het begin van dit
schooljaar werkzaam op tijdelijke basis als
onderwijsassistent, eerst bij groep 4 en de laatste
maanden bij verschillende groepen. Meester Peter heeft
per 24 januari a.s. een baan aanvaard bij Landstede
Praktijkonderwijs te Raalte. Jammer voor ons maar heel
begrijpelijk dat hij deze kans benut. Wij wensen meester
Peter heel veel succes in zijn nieuwe werkkring en willen
hem hartelijk bedanken voor zijn bijdrage en
betrokkenheid bij onze school.

De Nationale Voorleesdagen!
Wist je dat voorlezen de woordenschat van je kind
vergroot? En niet een beetje ook! Kinderen die vanaf de
geboorte worden voorgelezen, maken
in de eerste vijf levensjaren kennis met
zo'n 300.000 extra woorden!
Van 20 t/m 30 januari vieren we de
Nationale Voorleesdagen 2022!
Doelstelling van deze jaarlijkse
campagne is het stimuleren van
voorlezen aan kinderen die zelf nog niet
kunnen lezen. Ook op onze Sprankel!
zullen we hier extra aandacht aan
besteden deze dagen!
Ieder jaar wordt er tijdens deze campagne een
prentenboek van het jaar gekozen. Dit jaar is dat :
Maar eerst ving ik een monster van Tjibbe Veldkamp en
Kees de Boer.
Dit boek staat centraal in de campagne.
Al zin om samen te gaan lezen … Hier nog wat tips!
1 | Kies het juiste boek
Bij het kiezen van een boek helpt het om te bedenken
wat op dit moment past bij de belevingswereld van je
kind. Er speelt immers van alles, zoals een verjaardag die
eraan komt, de komende vakantie, de seizoenen of een
lievelingsdier. Of kies een boek dat aansluit bij een thema
op school.
2 | Maak voorleesrituelen
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: ‘zo doen
wij dat altijd’! Het is dan ook prettig voor hen om ook van
het voorlezen een dagelijks ritueel te maken. Kies een
vertrouwd moment, op een knusse plek waar weinig
afleiding is.
3 | Kies een boek dat net iets te moeilijk is
Het kan prettig zijn om van anderen, zoals ouders of
biebmedewerkers, te horen welke titels geschikt zijn voor
de leeftijd van je kind. Overleg hierin en probeer het
gewoon uit als je twijfelt over een boek. Misschien helpt
het om te weten dat een boek eigenlijk best net een
beetje te moeilijk mag zijn.
4 | Voorspel samen het verhaal
Vraag tijdens het voorlezen aan je kind hoe het verhaal
verder zou kunnen gaan. Door te vragen wat er allemaal

kan gebeuren, denken kinderen goed na over het verhaal
en leren ze probleemoplossend te denken.
5 | Leer van moeilijke woorden
Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden
deze in de context van het verhaal vaak wel duidelijk. Zo
niet, dan help je je kind het nieuwe woord te leren door
er een plaatje bij aan te wijzen. Of geef een voorbeeld of
een vervangend woord, en herhaal dan opnieuw het
lastige woord. Zo onthoudt het kind het woord beter, dit
helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik.
6 | Laat je kind vertellen
Geef je kind de gelegenheid mee te praten als je het
verhaal voorleest. Alle opmerkingen zijn goed, het kind
heeft tenslotte een eigen interpretatie over het verhaal
en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kun
je vervolgens weer op ingaan en zo blijft het kind
betrokken bij het verhaal.
7 | Lees hetzelfde boek een paar keer voor
Er is een grote kans dat je kind een leuk verhaal nog een
keer wil horen. En nog een keer. En nog een keer! En dat
is eigenlijk heel goed, want elke keer leert het iets
nieuws. Bij de eerste keer voorlezen is je kind geboeid, bij
de tweede keer is er het feest der herkenning, bij de
volgende keren ontstaat oog voor detail en ontdekt het
steeds weer iets nieuws in de plaatjes. Het hoeft ook niet
saai te worden: bedenk bijvoorbeeld elke keer een ander
onderwerp om het na afloop over te hebben.
8 | Een goede voorbereiding...
Lees de titel van het boek voor en praat met je kind over
de voorkant. Maak het nieuwsgierig naar het verhaal. Als
je de kaft samen bekijkt, kun je samen bedenken waar
het boek over zou kunnen gaan.
9 | Stemmetjes gebruiken?
In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten.
Het is niet nodig om je extra in te spannen en met
verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat
nog niet zo aan de orde. Als je langzaam voorleest, goed
articuleert en je kind tijdens het voorlezen regelmatig
aankijkt, dan tref je vaak veel beter de toon en zal je kind
goed begrijpen wie er in het boek iets zegt.
Veel voorleesplezier!

De volgende nieuwsbrief
Één keer per 14 dagen komt de nieuwsbrief uit. Wij
sturen dit via Parro aan u toe. Daarnaast gebruiken het
ons bekende mailadres voor de peuterouders. 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 28 januari 2022

Agenda
ma. 17 januari; Thema
ouderavond mediawijsheid
wo. 26 januari; start Nationale voorleesdagen
do.27 januari; open huis Vechtdal College
(onder schooltijd)
vr. 28 januari; open huis Carmel College
Februari
Di. 1 februari; studiemiddag team,
alle kinderen om 12 uur vrij
Ma. 7 t/m 9
februari;
Verwijzingsgesprekken groep 8
Do. 10 februari; Winterrapport mee
Ma. 21 t/m 25
februari;
voorjaarsvakantie
za. 26 februari; Klussenteam is verplaatst naar 05-03
ma. 28 februari; Carnaval op school o.v.b.
Om 12 uur alle kinderen vrij i.v.m.
studiemiddag team
Maart
wo. 02 maart;
za. 5 maart;
Ma. 21 maart;
Ma. 28 maart;
April
Za. 2 april;
Wo. 6 april;
Vr. 8 april;
Ma.11 april;
Di. 12 april;
Do. 14 april;
Vr. 15 april;
Ma. 18 april;
Wo. 20 april;
Do. 21 april;
Vr. 22 april;
Ma. 25 april;
Wo. 27 april;

Uitslapen na carnaval o.v.b.
Klussenteam
Week van de lentekriebels
Verkeersexamen theorie groep 8
Klussenteam
Praktijk Verkeersexamen
Schoolvoetbaltoernooi
Finale schoolvoetbaltoernooi
Herdenking bevrijding L’veld
Juffendag groep 1 en 2
Witte donderdagviering
Eitje tikken
Goede vrijdag, alle kinderen vrij
2e Paasdag, alle kinderen vrij
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Deze week oudergesprekken
Koningsdag, alle kinderen vrij

