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Ruimte voor foto

Corona en versoepelingen
Afgelopen week zaten we opeens in het oog van de
storm! Maar liefst 6 klassen waren in quarantaine omdat
er meer dan 3 positief geteste kinderen en/of
leerkrachten per groep waren.
Na de persconferentie mochten we dit gelukkig
terugdraaien en nu zijn de klassen weer redelijk gevuld.
We houden voorlopig de volgende regels aan:
• Ouders alleen op afspraak in school
• Werkgroepen en ouderhulp mogen herstart
worden (graag van tevoren afspreken)
• Kinderen die positief testen of klachten hebben,
blijven thuis.
• Kinderen en leerkrachten mogen naar school,
ook al zijn ze een nauw contact met een positief
getest persoon, mits zij zonder klachten zijn.
• Volwassenen en kinderen uit gr. 6 t/m 8 vragen
we om 2 x per week een zelftest te doen
• Volwassenen en kinderen uit gr. 6 t/m 8 dragen
een mondkapje als we bewegen in de gangen
• Ouders mogen mee naar binnen als hun kind
voor het eerst komt of komt wennen in de
volgende groep
• Ouders van de jongste kinderen (peuters t/m 2)
mogen bij de schoolverjaardag van hun kind zijn
(op afspraak)
Fijn dat er weer meer kan en tegelijkertijd merken we dat
er veel rondgaat aan buikgriep, overgeven of zelfs een 2e
ronde Corona binnen de 8 weken!
Desondanks hopen we richting finish te gaan w.b.t.
corona.

Ruimte voor foto

Beste ouders,
De eerste schoolmaand van 2022 is alweer voorbij. En
wat is er veel gebeurd ten gevolge van Corona;
In quarantaine, online, positief op corona! Afgelopen
maandag heb ik maar liefst 22 kaartjes verstuurd naar
corona gezinnen! Dat was echt de top! Gelukkig is alles
nu versoepeld en voelen we meer vrijheid in doen en
laten.
Gelukkig ook zijn de meeste gezinnen/ kinderen al weer
hersteld en onder de leerkrachten is er ook herstel.
Helaas geldt dit nog niet voor juf Marijn van de
rupsengroep. Zij wil wel graag maar haar conditie laat
dit nog weinig toe.
Zo zie je maar, voor de een stelt het niets voor en voor
de ander kent het een heftig verloop.
Voor jullie ligt weer een nieuwsbrief met enthousiaste
verhalen van de even groepen in deze schoolweek.
Kinderen zijn blij om weer samen te spelen en te leren
Een rondje door de gangen leert, dat fysiek en online-les
en ontmoeten gewoon hand in hand gaan.
Maar nu gaan we even offline want het weekend staat
voor de deur, met hopelijk een even lekker zonnetje als
op dit moment. Een goed weekend gewenst en tot
volgende week.

Mariëtte Reimert
Directeur Sprankel!

Carnaval
Nog ver weg maar voor zover we nu weten gaat Carnaval
in het dorp niet door in februari en daarmee ook niet op
onze school. We weten nog niet of het verzet gaat
worden naar een later moment in het (school)jaar. Als dit
het geval is, sluiten we er graag bij aan met de
schoolcarnaval. Daarmee komt dan ook de
uitslaapmorgen te vervallen op wo.2 maart. Op deze dag
is er school volgens de reguliere tijden. Wie weet kunnen
we deze vrije tijd op een ander moment nog goed
inzetten.
Gebruikelijk is het om na de carnavalsochtend op school,
de kinderen ’s middags vrij te geven zodat zij naar het
kindercarnaval kunnen bij Reimink of lekker bij kunnen
komen van het feestgedruis op school.
Deze vrije middag (28 februari) blijft wel van kracht
omdat wij als team al nascholing voor IPC hebben staan
op die middag. Op de ochtend is er gewoon les.

Studiedag
Op dinsdag 1 februari a.s. heeft het team ook een
studiemiddag en zijn de kinderen vrij vanaf 12 uur.
Op deze middag scholen we bij voor de
Kanjertrainingslessen.

Juf Jennifer
De juf van groep 7 die nog maar pas bij ons op school
werkt, juf Jennifer Schiller, gaat ons helaas al weer
verlaten. Dat vinden wij erg jammer. Samen met haar
man heeft ze een melkveehouderij en gaan zij hun bedrijf
fors uitbreiden waardoor de combi school en thuis niet
meer mogelijk is. Op dit moment onderzoeken we hoe
we dit solide kunnen opvangen tot aan de
zomervakantie.
Juf Jennifer werkt tot 1 maart nog bij ons.
Uiteraard wensen we haar en haar gezin heel veel succes
met de plannen en heel veel geluk voor de toekomst.

Rapporten
In deze periode worden de zogeheten M-toetsen van
CITO bij de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 afgenomen.

Aangezien er telkens veel kinderen uit diverse groepen
thuis moesten blijven, lopen we vertraging op met het
afnemen en analyseren van deze toetsen.
Dit heeft tot gevolg dat we zowel de rapporten als de
oudergesprekken moeten opschuiven.
Het rapport voor de groepen 3 t/m 8 gaat nu mee op
donderdag 17 februari (i.p.v. 10 februari).

Oudergesprekken
De oudergesprekken n.a.v. het rapport en de voortgang
in het algemeen voor alle groepen wordt daardoor ook
verschoven en wel naar de week ná de voorjaarsvakantie.
Dat is de week van 28 februari t/m 4 maart. U krijgt een
bericht via parro in de week van 14 februari om een tijd
te plannen per kind. Tussentijds komt er nog een
reminder en deze agenda sluit op 18 februari na
schooltijd.
We zijn voornemens om de gesprekken fysiek te gaan
voeren. Mocht het onverhoopt niet kunnen door
gewijzigde maatregelen of dat het bv. voor u persoonlijk
niet goed voelt, dan schakelen we over op online. In
meerdere klassen is er door ziekte of vertrek een
piekbelasting voor 1 parttime leerkracht. Daardoor kan
het zijn dat zij een grotere marge in de gespreksperiode
hebben dan anderen. Wij vragen hier uw begrip en
medewerking voor.

Juf Kim of juf Kim?
Zoals bekend werken er in onze kinderopvang 2 juffen
Kim. En ze waren ook nog deels tegelijk zwanger!
Inmiddels heeft juf Kim Brinkhof een zoontje Sten en zij
keert terug van haar verlof, direct na de
voorjaarsvakantie voor 3 dagen per week. De andere juf
Kim (Neulen) is sinds gisteren officieel met
zwangerschapsverlof. Wij wensen haar een hele mooie
tijd toe en leven vanaf een afstandje met haar mee.

Groep 8
Tjemig die corona.......! Zaten we de week vóór de
kerstvakantie in quarantaine met de klas, zaten we deze
week weer thuis met onze schoolspullen. We hebben van
vrijdag tot en met woensdag vanuit huis gewerkt. Dat lukt
eigenlijk best goed, we weten precies wat er af moet en
door de verschillende "kamers" kunnen we makkelijk met
elkaar overleggen. Nu zijn we gelukkig weer (bijna)

allemaal op school en kunnen we echt weer samen
verder leren. Vandaag hebben we bijvoorbeeld
uitgerekend hoever alle planeten van de zon staan. Dat is
echt heel ver!! Sommige planeten wel miljarden
kilometers. We wilden dit ook uitmeten op het plein
maar dat kan helemaal niet, het plein is daar echt niet
groot genoeg voor. Toen we de maten eenmaal hadden
omgerekend naar iets wat op het plein past, ontdekten
we dat als de zon ongeveer bij de heg was dan was de
laatste planeet helemaal bij groep 4. Ver weg hé? Ook
gaan we nog onderzoeken hoe kraters ontstaan. Jullie
horen het al, we hebben weer een heel interessant
thema bij IPC, namelijk onze plaats in de ruimte. Hopelijk
kunnen we hier nog wat weken aan werken en nog meer
ontdekken.
Dan nog even een kort berichtje namens meester
Sander en juf Debby aan de kinderen en ouders van
groep 8. We moesten snel schakelen maar wat is dit
goed opgepakt. Iedereen heeft thuis super goed zijn best
gedaan en hard gewerkt. Dat is wel een complimentje
waard! We vinden jullie toppers!!

Heel leuk en ook even een keer wat anders, maar toch
moet zoiets niet te lang duren. Gelukkig werd tijdens de
persconferentie duidelijk dat kinderen zonder klachten
en-/of met een negatieve zelftest weer naar school
zouden mogen….een opluchting. Dus het online lesgeven
werd beperkt tot 1 dag.
Vanaf woensdag weer “gewoon” naar school,
uitgezonderd de kinderen met een besmetting of
kinderen met klachten. Van de 29 kinderen waren er 24
op school, dus redelijk compleet.
Maar het lesgeven moest weer anders ingevuld worden.
Er werd fysiek les gegeven, maar ook online.
En omdat het toch al een “bijzondere” week was, zijn we
ook nog eens verder gegaan met de CITO’S, want ja, dat
moet ook gebeuren.
Maar gelukkig zijn de kinderen heel flexibel en doen ze
gewoon dat wat van ze gevraagd wordt. Dat doen ze erg
goed, we zijn trots op ze.
Al met al een bijzondere week. Van een dag vrij, naar
online les tot het maken van CITO’S.
Ga er maar aan staan…..maar de kinderen van groep 6
kunnen het.

Groep 6
Bijzondere week
Wat een bijzondere week was het voor de kinderen uit
groep 6.
Eerst kregen ze in het weekend melding dat de klas in
quarantaine moest omdat er meer dan drie
kinderen besmet waren met het covid-19 virus.
Op maandag moesten ze dus verplicht thuis
blijven. Het wachten was op de persconferentie van
dinsdagavond, want de verwachte versoepelingen
zouden invloed kunnen hebben op regels betreffende
die quarantaine.
Maar op maandag moest toch het één en ander geregeld
worden voor de online lessen. Ouders en kinderen
kwamen op school om o.a.
materialen en laptops te halen
zodat de kinderen vanaf dinsdag
thuis aan de slag zouden kunnen.
Dinsdag was de eerste online-les
dag. Een beeldscherm met 29
kinderen geeft weer een andere dynamiek dan fysiek
lesgeven.

Groep 4
Nieuws uit groep 4
IPC
We werken over een
nieuw thema:
vervoer. Als
startpunt hebben we
samen een
verkeersplein geknutseld. Auto's, vliegtuigen,
luchtballonnen, boten, fietsers, stoplichten en
verkeersborden. Kortom, alles werd gemaakt. Samen
hebben we een gekeken naar de verschillende manieren
hoe je naar school kunt komen. We hebben deze

gegevens verzameld en in een staafdiagram gezet, zo
konden we in één oogopslag zien op welke manier de
meeste kinderen naar school kwamen. Dit hebben we
van groep 4, 5 en 6 gedaan.
Weektaak
Wisten jullie dat we na de kerstvakantie begonnen zijn
met het maken van een weektaak? Op de weektaak staan
verschillende taakjes die we moeten maken. We krijgen
op verschillende manieren tijd om hieraan te werken. We
mogen dan zelf kiezen welke taak we gaan doen. Het is
leuk om zelf te mogen bepalen wat je als eerste gaat
doen en wat daarna. Het is soms nog wel lastig om te
beslissen wat handig is om te doen, maar daarvoor
oefenen we nu juist met de weektaak! We willen
natuurlijk allemaal de weektaak aan het einde van de
week af hebben!
Quarantaine
Ook in onze klas zijn er regelmatig kinderen afwezig door
quarantaine, deze kinderen doen super goed mee op de
laptop! Fijn dat ze op deze manier toch met ons mee
kunnen doen. Zo zijn we toch een beetje dichtbij elkaar.
Ook zijn we trots op de kinderen in de klas. Het is veel
schakelen, juf bij de klas of juf even bij de laptop,
kinderen weer op school, kinderen in quarantaine. Maar
wat gaan ze knap om met al deze wisselingen gedurende
de dag!

Groep 1-2 B Rupsen
Thema “Ziek zijn” in de Rupsengroep
(En nee, wij hebben het bewust niet over Corona!)
Daarom is het juist zo’n
ontzettend leuk thema om aan
te werken. In ons lokaal hebben
we samen met de kleuters een
‘ziekenhuis’, ‘operatiekamer’,
‘wachtkamer’ en ‘apotheek’
gemaakt. Ze zijn daarin met
elkaar echt heel druk en
heerlijk aan het spelen! Allerlei
reken- & taalfacetten komen
aan bod, er wordt goed
overlegd en samengewerkt.
Ook tekent iedere kleuter zichzelf heel groot en groep 2
heeft alle lichaamsdelen er zelf bij geschreven! Van

schoenendozen gaan we een ziekenhuisbed of een
dokterskoffertje knutselen. In de muziekles leerden we
een liedje over het wisselen van onze tanden en over een
pleister van … 1 méter! (De meetlat ligt nu in de klas, dat
is láng zeg!) Maar er is vooral veel activiteit en plezier.
Dat komt zeker door alle spullen die we hebben om het
allemaal ‘levensecht’ te laten lijken. De dokters en
verpleegsters hebben enorme keuze in jassen en
schorten, het lijkt wel een modeshow. Als je bij ons
geopereerd wordt, zijn er spuiten, slangetjes,
zuurstofmaskers, verbandjes, mitella’s, krukken,
spuugbakjes, stethoscopen en wat al niet meer om weer
helemaal beter te worden. Onze apotheek heeft pilletjes
in allerlei soorten en maten, ze zien er zelfs lekker uit!
Maar … alle Rupsen weten ook heel goed, dat we ‘doen
alsóf’, knap hoor. Het speciale Isala-winkeltje heeft
bloemen, knuffels en schilderijtjes voor de zieken om
weer snel op te knappen. Jullie merken het wel … aan
alles is gedacht! We willen hierbij iedereen nog eens
extra bedanken voor alle handige spullen!!! Wij zien dan
ook heel mooi, rijk en leerzaam spel. De kleuters worden
er vrolijk én vast ook weer slimmer van!

Groep 1-2 C Duizendpoten

Corona houdt inmiddels ook de Duizendpotengroep in de
greep. Maar wij bekijken het maar van de positieve kant,
want ons nieuwe thema: ‘ziek zijn’ sluit daar helemaal bij
aan!
De dagen dat we op school kunnen zijn, spelen we dan
ook fijn in ons eigen ziekenhuis. De nieuwe
Duizendpootjes Lauren, Thijmen en Emma doen gezellig
mee.
Eerst worden de patiënten ontvangen in de wachtkamer,
waarna een intakegesprek wordt gevoerd en alle
gegevens nauwkeurig in de computer worden verwerkt.
Soms zijn er spoedgevallen en moet de patiënt gelijk
worden geopereerd.
Er worden röntgenfoto’s gemaakt, benen en armen in
het gips gezet. Ja, ons verpleegkundig personeel maakt
heel wat overuurtjes.
Soms moet er nog medicatie mee naar huis. Deze kan
dan met een recept worden afgehaald bij onze apotheek.
De apothekers tellen daar nauwkeurig de pillen en
noteren het aantal op de potjes.

Gelukkig gaan veel patiënten weer beter naar huis, een
enkeling moet nog een nachtje slapen, maar zij worden
goed verzorgd door onze verpleegkundigen en
vertroeteld met een fruitmandje of knuffel door het
bezoek!
Verder leren we het liedje ‘Dag dokter’ en ‘I have a bad
cold’ waarbij we de Engelse woorden ‘shiver’, ‘cough’ en
‘sneeze’ leren. Er wordt ook volop bewogen, want
bewegen (èn goed eten) is natuurlijk heel gezond: goed
voor onze botten, het skelet, onze spieren en organen.
Ja, goed bezig die Duizendpoten hoor!

Peuters
Wist u dat:
- wij werken aan het thema verkeer en vervoer
- wij nu een weg in de klas hebben waar wij met auto's op
kunnen rijden
- wij ook zelf een auto kunnen worden en dan zelfs op de
gang bij de kleuters mogen "rijden"
- wij heel veel liedjes zingen over voertuigen
- wij het nieuwe
liedje van Biggetje
Basje heel leuk
vinden en al goed
mee kunnen
zingen
- wij tijdens een
wandeling op zoek
zijn gegaan naar
verkeersborden in
de buurt

- wij nu hebben ontdekt dat er nog meer zebrapaden zijn
in Lemelerveld
- wij ook weten dat fietsers op t fietspad moeten en wij
heel netjes op de stoep kunnen wandelen
En wist u ook dat:
- er veel kinderen dezelfde beker hebben
- het daarom handig is dat er een naam op de beker en
het bakje staat
- de juf aan het eind van de ochtend dan kan zien van wie
de beker of het bakje is die nog niet in een tas zit
- we nog een aantal luizenzakken missen die misschien
nog thuis liggen.

Agenda
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
Ma.14 t/m 17 februari; intekenen voor oudergesprek
Do. 17 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
Om 12 uur alle kinderen vrij i.v.m.
studiemiddag team
Maart
Ma. 28-02 t/m vr. 4 maart; oudergesprekken
wo. 02 maart; Uitslapen na carnaval o.v.b.
za. 5 maart;
Klussenteam
Ma. 21 maart; Week van de lentekriebels
Ma. 28 maart; Verkeersexamen theorie groep 8

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 11 februari 2022

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;

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

