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Aanscherping maatregelen
Gisteren heeft u een aparte infobrief ontvangen over
aanscherping van maatregelen ten gevolge van
oplopende cijfers van Corona. Ook bij ons op school zijn
er meerdere volwassenen getroffen door Corona,
ondanks hun vaccinatie.
Dat dwingt ons tot beperkingen. De kijkmorgen die net zo
gezellig opgestart was, komt weer tot stilstand.
We gaan insteken op het stoppen van niet noodzakelijke
contacten. Kortom, als u een afspraak hebt met de
leerkracht vanwege bv. een oudergesprek, de verjaardag
van uw jonge kind in de klas, schoolschoonmaak of de
school omtoveren in sinterklaassfeer, dan valt dit onder
geplande afspraken. We vragen u om in de gangen een
mondkapje te dragen en als u geen 1,5 m. afstand kunt
houden zoals bij de luizencontrole, dan ook graag.
Jammer dat we er weer in zitten maar het is niet anders.
We weten uiteraard niet of dit voldoende zal zijn en er
wellicht nog verder afgeschaald dient te worden. We
volgen het nieuws op de voet en veren mee met wat
onze schoolomgeving nodig heeft. Vanaf maandag zijn
we gereed om het thuisonderwijs weer op te starten,
indien nodig. We hopen dat dit enkel voor incidentele
quarantaineverplichtingen nodig zal zijn, maar op veel
andere scholen zien we helaas dat het hele klassen
betreft. De tijd zal het leren.

Fietsen parkeren
Het valt op dat er veel ouders op de fiets komen. Dat is
fijn en gezond! We willen aandacht vragen voor het
parkeren van uw fiets. We zien dat fietsen midden in de
looproute gezet worden, dat is niet handig op een drukke
plek. Wilt u rekening houden dat de belijning er is
gemaakt om de looppaden aan te duiden?
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Beste ouders,
Waar we bang voor waren, gebeurt toch weer opnieuw.
Aanscherping van maatregelen terwijl we er allen zo
klaar mee waren.
Het is helaas niet anders en moeten we allemaal onze
verantwoording nemen.
En nu maar hopen dat dit direct effect heeft voor ons en
onze school.
Want juist in deze tijd waarin er tal van gezellige
momenten komen, willen we natuurlijk dat alle kinderen
en de volwassenen om hen heen erbij mogen zijn.
Deze nieuwsbrief bruist van de enthousiaste verhalen uit
de groepen.
Terwijl de jongsten werken over de herfst, fietsen de
oudsten door de herfst om alvast een kijkje te nemen op
een VO school. Andere groepen fietsten naar de
bibliotheek, of bereiden zich voor de voorleeswedstrijd
en de groep 3 kinderen mochten deze week voor de
allereerste keer naar de sporthal. Wat een plezier.
En dan is het nu de start van het weekend, met een
mooi herfstzonnetje, even relaxen en dan volgende
week hopelijk gezond en wel weer verder!
Mariëtte Reimert
Directeur Sprankel!

Publieksprijs Chantal

Luizen
We hadden in de afgelopen weken een grote uitbraak
van luizen in maar liefst 6 groepen! Nu lijkt de rust
wedergekeerd. Dank aan alle kriebelmoeders die heel
vaak en langdurig op school kwamen om (her) controles
uit te voeren. Ook een compliment aan de ouders
waarvan de kinderen helaas bezocht werden door deze
verschillende kostgangers. Wat hebben jullie het serieus
opgepakt. Blijft wellicht tot verstandig voor alle ouders
om de komende tijd waakzaam te blijven en de lange
haren uit voorzorg misschien toch vaker vast te dragen.

Fietsverlichting in het donker
Misschien kent u haar wel uit het dorp? En anders heeft
ze zich bekend gemaakt en een blijvende indruk
achtergelaten door haar schilderstalent zowel binnen als
op het plein van onze school. Binnen heeft Chantal
Hendriks de prachtige muurschildering gemaakt van
Lemelerveld met onze school als middelpunt en buiten
op het kleuterplein heeft ze een gewone onopvallende
muur omgetoverd in een safaripark.
En nu blijkt dat ze genomineerd is voor de Nationale
SchildersVakprijs. Dat is een terechte en eervolle
onderscheiding.
We gunnen haar veel respons omdat andere
genomineerden grote bedrijven achter zich hebben
staan. Zij kan uw stem dus heel goed gebruiken en ons
inziens is dat ook een verdiende stem met zoveel talent.
Op deze manier kunnen we iets voor haar terug doen.
Stemt u mee? De sluitingsdatum is 29 november a.s.
De volgende links zijn hiervoor geschikt.
https://www.schildersvak.nl/awards/schildersvakprijs2021/urban-jungle-enschede-2/
https://www.schildersvak.nl/nationale-schildersvakprijs2021/
Hartelijk dank voor uw stem(men)!Lokale trots toch?

Jaarvergadering OV
Even opnemen in uw agenda; Op dinsdag 7 december
a.s. is de jaarvergadering van de oudervereniging. Een
uitnodiging hiervoor volgt. De coronastatus zal bepalend
zijn of dit fysiek of online plaats zal vinden.

Veilig verkeer Nederland vraagt aandacht voor het
gebruiken van fietsverlichting in deze periode waarop het
vaak lang donker blijft. Fijn om goed gezien te worden en
fijn om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen en
thuis te komen.
Als bijlage een uitgebreid schrijven van VVN in
samenwerking met de politie.

Groep 8
De eerste week na de vakantie konden we er weer even
inkomen. We hebben samen gewerkt uit de werkboekjes
van de techniekdagen. Dat was nog best interessant. In
het weekend kon je een heel aantal bedrijven in Raalte of
Broekland bezoeken. Dit was heel leerzaam en leuk!
Deze week was er ook tijd voor andere dingen dan leren.
We hadden donderdag een voorstelling. Die heette de
racende rechter. Doordat we mee mochten doen en niet
de hele tijd stil hoefden te zitten, was dat heel leuk.
Vandaag gingen we naar het Carmel college. Al vroeg
vertrokken we op de fiets naar Raalte. Het was wel een
beetje spannend maar ook heel leuk om al eens rond te
kijken op deze school. Wie weet zitten we daar volgend
jaar wel op school!

Groep 6

Groep 4

Vorige week hebben
we ons IPC thema
luchthavens
afgesloten. En
jawel.... We hadden
een echte piloot in
onze klas. We
hebben tal van
dingen gehoord
omtrent 'luchthavens' en wat een piloot zoal doet en
moet kunnen. Er kwamen erg veel vragen in ons op en
die hebben we gedurende zijn presentatie ook gesteld.
De filmpjes vanuit de cockpit waren indrukwekkend om
te zien. Het was een inspirerend moment.
- Wist je dat … een opleiding wel 165.000 euro
kost.
- Wist je dat … een piloot soms wel dagen van huis
is.
- Wist je dat … een vliegtuigsimulator wel
10.000.000 euro kost.
- Wist je dat … een vliegtuig op hoogte met
kapotte motoren nog 200km kon vliegen.
Oftewel van Amsterdam naar Maastricht.
- Wist je dat … ze in een cockpit sowieso alle
knoppen 2x hebben.
- Wist je dat … een piloot bijna nooit met dezelfde
bemanning vliegt.
- Wist je dat … een piloot soms ook verkeerd rijdt
(vliegt).

Nieuws uit groep 4
Tafels:
We zijn begonnen met de tafels! De tafel
van 1 kennen we al! We hebben al
geoefend voor de tafel van 2. We oefenen
nu ook voor de tafel van 5.
IPC:
Ons nieuwe thema is
feest! We leren
gebeurtenissen en
voorwerpen op
chronologische volgorde
te zetten en maken zo
onze eigen tijdbalk! We
hebben de tijdlijnen van
elkaar bekeken.

Lezen:
Eindelijk konden we op maandag weer lezen met groep
6! We lezen dan samen in een boekje van iemand uit
groep 4. We lezen dan om en om een stukje. Erg leuk,
leerzaam en gezellig!
We hebben samen deze week ook een bezoekje gebracht
aan de bibliotheek aan het Kroonplein. Hier mochten we
een nieuw boek uitkiezen om op school te gaan lezen!

Groep 1-2
Ritsel, ratsel, al die blaadjes ...
Hoera, Herfst in de Rupsengroep!
Met allemaal een klein kaboutervingerpopje aan onze vinger,
hebben we in 2-tallen heerlijk
samen kletsend het thema Herfst
geopend. Wat weten wij daar al
véél van ... eigenlijk niet zo
moeilijk, want als je naar buiten
kijkt, zie je hoe wonderlijk de natuur verandert. En daar
zijn we dol op! Ritselende bladeren om mee te spelen, te
gooien, om bulten mee te maken en om in te gaan rollen.
Daar zingen we ook over in ons swingende liedje.
We praten over alle herfstvruchten van de bomen en
dieren in het bos, zoals de egel, vos, spin, eekhoorn en
uil. Er staan weer veel nieuwe boeken op onze plank
klaar, waar de juffen uit gaan voorlezen. Bij sommige
hebben we ook spulletjes om
het verhaal zélf na te vertellen
en spelen. Dan zijn wij even juf
en meester, leuk!
Ook zijn we aan het "vouwen"
geslagen. Nee, niet met de
'was', maar met papieren
vouwblaadjes. Daar worden
door ons de mooiste knutsels
van gemaakt. Groep 1 vouwt
paddenstoelen en groep 2
bladeren in herfstkleurtjes.
Dat gaat zeker helemaal
lukken met die knappe
Rupsenkleuters, let maar op!
De moeilijkste puzzels komen
deze weken ook nog uit de
kast en onze oudsten gaan ze helemaal zelfstandig
maken. En ... o ja, de tekening van de maand doen we er
meteen even bij.
Zo komt het thema Herfst in een paar weken volop aan
bod en kunnen we daarna zo doorgaan met "iets waar we
nu al wel aan denken, maar nog niet over praten ..." Ook
een héél fijn onderwerp!
Daarover hoor je de volgende keer vast meer.

Peuters
Wist u dat...
Wij nu spelen zonder juf Kim B?
Wij dat eerst best spannend vonden!
Wij nu een nieuwe juf hebben!
Wij haar al heel goed kunnen helpen!
Wij de liedjes goed samen kunnen zingen!
Wij allemaal een mooie spiegel hebben gemaakt!
Wij onszelf daarin kunnen zien!
Wij nu uiltjes maken met zand en herfstblaadjes!
Wij heerlijk buiten hebben gespeeld en de blaadjes
hebben zien vallen!
Wij veel feestjes hebben gevierd deze week!

Sinterklaas
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! Vanaf a.s.
maandag start het sinterklaasjournaal, wat wij natuurlijk
ook op de voet gaan volgen met de (jongste) kinderen.
De bovenbouw gaat maandag ook al lootjes trekken!
Een spannende en gezellige tijd breekt aan!

Agenda
November
Ma. 8 november t/m 10 november;
verwijzingsgesprekken gr. 8 oudergesprekken
Do. 11 november; voorlichting Vechtdalcollege VO
za. 27 november; Klussenteam
December
vr. 3 december; Sinterklaasfeest
Alle kinderen om 12.00 uur vrijdi. 7
december; Jaarvergadering Oudervereniging
wo. 22 december; Kerstviering op school
vr. 24 december; kerstvakantie
t/m 31 december

Thuislezen?
In de bijlage treft u een flyer met leuke tips over
voorleesboeken.

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 19 november 2021

Januari
3 t/m 7 januari; 2e week kerstvakantie
Za. 8 januari; Klussenteam
ma. 10 januari; 1e schooldag in 2022
Deze week kriebelen
wo. 12 januari; Pay-day OV
wo. 26 januari; start Nationale voorleesdagen
do.27 januari; open huis Vechtdal College
vr. 28 januari; open huis Carmel College

