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Sint op school
Vandaag was het groot feest op school. Verwachtingsvol
stonden alle kinderen op het plein te wachten tot de
goede Sint zou aankomen. Juf Mariëtte vertelde dat ze
vanmorgen in alle vroegte en in het donker op school
kwam en dacht dat ze iets hoorde op het dak. De andere
meesters en juffen geloofden er niets van. Maar toen
iedereen op het plein zich muisstil maakte om te
luisteren of zij ook echt niets hoorden, hoorden we toch
een geluid. Het leek op help, help! En toen zagen we het,
er zat een bang pietje op het dak, dat er niet meer af
durfde en ook nog eens Sinterklaas kwijt was. We waren
nog aan het bedenken hoe we deze piet konden helpen
toen er plotseling met veel kabaal een brandweerauto
kwam aangereden en Sint en piet liepen voor de wagen
uit!
Toen was het leed snel geleden en werd de bange piet
van het spekgladde dak bevrijd en kon het feest beginnen
op school. In de octopus kwamen bij toerbeurt groepen
bij de Sint op visite en mochten aansluitend in de
pakjeskamer een cadeau kiezen! Helaas konden niet alle
kinderen echt aanwezig zijn maar online waren ze van de
partij.
Een compliment aan de sinterklaascommissie voor de
strakke en goede organisatie!

Beste ouders,

Vanmorgen hadden we een gezellig samenzijn met de
Sint. Ondanks het gure weer stonden alle kinderen
blijmoedig en verwachtingsvol te zingen en te dansen
tot de Sint er was. Wat fijn dat dit alles door kon gaan.
In de bovenbouw waren er prachtige surprises
tentoongesteld. Met aandacht voor de ander is er
geknutseld en gedicht.
Nu zijn alle kinderen naar huis en is het
sinterklaasweekend. Op school besteden we deze
middag om de school te ontdoen van alle sint attributen
om volgende week ons op te maken voor de kerst. Tot
op heden redden we het met de leerkrachten qua ziek
zijn en besmetting maar zien wel een stijgende lijn. In de
afgelopen week waren er vier collega’s ziek en konden
we dit gelukkig intern opvangen. Hopelijk fietsen we er
zo door tot aan de kerst en komen we niet toe aan het
moment dat we een groep naar huis moeten sturen
omdat we het niet meer kunnen opvangen. Maar daar
gaan we vooralsnog niet vanuit.
Ik wens u allen voor nu een goed en gezellig weekend,
geniet, blijf gezond en tot volgende week!

Mariëtte Reimert
Directeur Sprankel!

Corona

Baby juf Kim

De maatregelen zijn zoals verwacht aangescherpt. De
kinderen van de groepen 6 t/m 8 dragen sinds maandag
hun mondkapje en dat doen ze consequent. Echt knap
hoe ze dit als vanzelfsprekend oppakken. Nog steeds valt
het aantal besmettingen hier mee t.o.v. andere scholen.
Heel fijn dat u als ouders het serieus oppakt en dat we
hierin ook goed samen optrekken.
In het nieuwe beleid is lichte verkoudheid (snottebellen)
ook van kracht en dienen kinderen vanaf 4 jaar thuis te
blijven. Dat stelt ons samen soms voor dilemma’s maar
gelukkig is er nu een lichte versoepeling van kracht en
mag er een zelftest ingezet worden als bewijs voor geen
corona. Jongere kinderen <4 jaar mogen daarentegen
nog steeds naar de opvang met verkoudheidsklachten.
We verwachten dat we volgende week sneltesten
binnenkrijgen voor de oudste kinderen om mee te geven.
Dat had voor ons wel eerder gemogen maar we zijn in
deze afhankelijk van de overheid.
We hebben intern afgesproken dat we alleen in
groepscohorten werken. Binnen de groep kunnen geen
kleinere groepen gemaakt worden, gezien de beperkte
ruimte. Dus kinderen zijn een bubbel met hun eigen klas.
We gaan vooralsnog niet over tot spreiding van de
schooltijden omdat we niet direct daar de meerwaarde
van zien.
Tot slot willen wij u nogmaals attenderen op het
activeren/ aanvragen van een digiD voor uw kind. Als er
dan bij de GGD getest dient te worden, heeft u veel
sneller uitslag omdat u kunt inloggen met de DigiD.

Juf Kim Brinkhof van de
peuters is afgelopen
zaterdag mama geworden
van een kerngezonde zoon,
genaamd Sten.
Als u haar graag een kaartje
wilt sturen, dan kunt u dat
meegeven aan uw kind,
verzamelen wij alles en
zorgen dat het bij de
kersverse ouders
terechtkomt.

Ouderavond
De geplande thema ouderavond van 17 januari 2022
wordt uitgesteld tot een nader te bepalen moment. We
gaan er vanuit dat dit te ambitieus is om dan al met veel
mensen fysiek bij elkaar te komen.

Parkeren
We hebben een kleine wijziging doorgevoerd in het
parkeerbeleid voor de school. Voorheen lieten we de P
plaatsen bij het plein vrij, maar we zien gevaarlijke
taferelen met kerende auto’s en naderende fietsers. We
parkeren nu zelf daar en hopen daarmee te
bewerkstellingen dat er aan de zijkant meer plaatsen
vrijkomen, waardoor het overzichtelijker blijft om uit te
draaien.
We zien uiteraard dat het op bepaalde momenten een
piekbelasting geeft qua auto’s en we willen natuurlijk dat
het oversteken, arriveren en vertrekken zo veilig mogelijk
kan. Als u tips voor ons heeft, dan horen we die graag.
Het is natuurlijk het handigst als u zoveel mogelijk op de
fiets komt.

Groep 8

Groep 4

De afgelopen tijd
hebben we met IPC
gewerkt aan het thema
"zo zien zij de wereld".
In dit thema hebben we
gekeken naar
verschillende kunsten
en kunstenaars. Over twee vormen kunnen we wel wat
vertellen. We hebben geleerd over het impressionisme,
dat is een kunststroming waar bijvoorbeeld Vincent van
Gogh bij hoorde. Zij schilderden in een vlotte stijl wat ze
zagen. Dat hebben we bestudeerd en ook zelf
geprobeerd. Het is jammer dat jullie nu de school niet in
mogen, maar er hangt hier nu heel veel prachtige kunst.
Ook hebben we Japanse drukkunst onderzocht en
geprobeerd. We moesten eerst een tekening maken van
iets uit de natuur. Een bloem of een plantje. Daarna
gingen we een detail uit deze tekening op linoleum
tekenen. Als we dat gedaan hadden gingen we aan de
slag met gutsen. Met een soort schepje (een guts dus)
sneed je de linoleum weg. Je hield dan een soort van
stempel over. Daar rolden we inkt over en dan kon je het
linoleum op het papier drukken. Met een pers werd het
heel hard aangedrukt en had je een afdruk van je
gutswerk. Het was heel leuk omdat dit dingen zijn die je
niet zo vaak doet. Zo hebben we in een paar weken al
meerder materialen en technieken uitgeprobeerd.

Schoentje zetten
Vorige week hebben
wij onze schoen
mogen zetten. We
hebben samen
liedjes gezongen
voor Sinterklaas en
de pieten! Toen we
op vrijdag op school
kwamen, stond heel
de klas op z'n kop.
Rommelpiet was langs geweest en had er een grote
bende van gemaakt. Gelukkig hebben alle kinderen snel
alles weer opgeruimd en hebben we daarna genoten van
een zakje pepernoten die ze voor elke leerling hadden
achtergelaten hadden in onze schoentjes!
Pepernoten pakken
Omdat meester Peter
deze week voor het laatst
in onze groep was, heeft
hij samen met alle
leerlingen pepernoten
gebakken. Wat vonden
de kinderen het leuk! We
hebben het heel gezellig
en fijn gehad met meester Peter! Hij heeft ons goed
geholpen!
Juf Sandra
Woensdag is juf Sandra bij ons in de klas begonnen. We
kennen juf Sandra natuurlijk allemaal al en vinden het erg
leuk dat ze ook onze juf
nu is geworden.
IPC
We werken nog steeds
aan het thema Feest!
We hebben geleerd om
met diverse materialen
te werken. We hebben
gekeken wat de verschillen zijn tussen het werken met
verf, wasco, potlood en stift. Hiermee hebben we een
hand versierd en een hoofd! Versieren van het lichaam
doen mensen bij verschillende soorten feesten.

Groep 6
Workshop digitale
geletterdheid
groep 6.
Op 22 november
zijn we met groep
6 naar de bieb
geweest. We
kregen een
workshop over digitale geletterdheid. Er waren 4
verschillende mini workshops.
Bij de eerste workshop gingen we aan de slag met ozobots. Dit zijn robotjes die kleurcodes kunnen lezen. We
mochten zelf bepalen wat het robotje ging doen. Bij de
tweede workshop gingen we bezig met lego. Dit is andere
lego dan wat we thuis hebben, want deze konden we
besturen via de IPad. Je had verschillende dingen die je
kon bouwen. Je kreeg het stappenplan via de IPad. Bij de
derde workshop gingen we met 3D-pennen aan de slag.
Je kon in de hoogte werken, maar ook op het papier. In
het begin was dit best lastig en we moesten er allemaal
erg inkomen. Behalve meester Jeffrey, die had het direct
in de vingers. Uiteindelijk konden wij het ook goed. Er zijn
hele mooie creaties uitgekomen. Bij de laatste workshop
mochten we op de laptop een eigen ontwerp maken voor
de 3D-printer. Deze gaan de mensen van de bibliotheek
printen en krijgen wij die binnenkort.
Het was een hele leuke ochtend en we hopen dat we dit
vaker mogen doen. We willen graag de mensen van de
bieb hiervoor bedanken.
Groetjes groep 6 van de Sprankel!

Groep 1-2
Sinterklaaskriebels in de Rupsengroep …
… het blijft
genieten!
Onze Rupsjes zitten
er zó in … ze
beléven het
Sinterklaasthema
echt helemaal!
Houden grote

verkleedpartijen als Sint en
Pietjes, ze varen op onze eigen
stoomboot, pakken héél véél
cadeautjes in, zijn druk in de
bakkerij met klei &
speculaasplankjes & oventjes
en strooien met
(namaak)pepernoten. Natuurlijk hebben we ook échte
pepernoten gebakken, maar die zijn al lang weer op hoor,
haha! We tellen, meten & rekenen met pepernoten,
doen net of we ‘chocoladeletter Pieten’ zijn en maken
letters van draadjes wol, blokjes, potloden, steentjes,
kussens, autootjes, bestek en alles wat maar te vinden is.
Ook zijn alle mutsen picobello gelukt, laat Sinterklaas
maar komen. En gelukkig is het baby Pietje ook een
nachtje bij ons geweest. Het babybadje was gebruikt en
ons zelfgemaakte bedje was beslapen. Maar het meest
duidelijk was dat de Rommel Pieten het óók weer eens
erg gezellig gehad hebben in ons leuke lokaal … het was
écht een bende! Er lag een brief van deze Pieten bij de
open haard. Daarin stond dat we eerst even moesten
opruimen, daarna mochten we al het lekkers uit onze
schoen op gaan smikkelen. Nou … binnen héél korte tijd
hebben we samen met z’n allen, alle spullen weer keurig
op de plek gekregen hoor! (Zelfs de stoelen uit ons huisje
die op het dak hingen!) Kortom lieve mama’s & papa’s …
het is een super fijne tijd bij ons in de Rupsengroep. Zulke
lieve & hardwerkende kleuters krijgen vast een cadeautje
van Sinterklaas op school!

Kerst
Sinterklaas is de schooldeur uit en wij focussen achter de
schermen al op de kerst.
Vanaf a.s. maandag gaan we de school in kerstsferen
brengen. U ontvangt volgende week een info brief van de
kerstcommissie. Zoals u zult begrijpen, dienen we een
aangepast programma te organiseren in verband met de
maatregelen. Daarover volgende week meer. Wat we al
wel kunnen vertellen, is het feit dat er geen ouders bij
mogen zijn en dat het programma onder schooltijd plaats
gaat vinden op donderdag 23 december, als er tenminste
geen nieuwe maatregelen komen.

……wij allemaal onze schoen mochten zetten?
…..wij heel veel liedjes hebben gezongen voor Sint en Piet?
……wij nu hopen dat er iets in onze schoen komt?
En wist u dat
…..wij elke dag foto’s maken en deze in kidsadmin zetten?
….wij dat zelf helemaal niet door hebben omdat we zo
goed samen kunnen spelen.

Open huis Carmel

Peuters
Wist u datjes van de peuters
Wist u dat....
…..wij weer mochten kijken wat er in de thema-koffer zat?
…..wij daar een mijter, een baret, een mantel en staf in
zagen liggen?
……wij nu spelen en werken over het thema Sinterklaas
…..wij een echt Sint- en Pietenspeelhuis hebben?
…..wij een hoge schoorsteen gebouwd hebben van de
blokken?
…..wij daar cadeautjes in kunnen gooien?
…..wij daardoor al heel goed kunnen mikken?
…..wij hele lekkere pepernoten kunnen bakken?
…..wij deze heerlijk hebben opgegeten!
…..wij een muts hebben gemaakt met verschillende
rechthoeken?
…..wij nu weten welke rechthoek groot is en welke klein?
……wij
de
pietendans
kunnen
dansen?

Het Open huis gaat niet door
Dat vinden we ontzettend jammer, maar de huidige
maatregelen laten ons geen keuze. We focussen vooral
op wat wél mogelijk was en is.
Succesvolle Ontdek Carmeldag en Voorlichtingsavonden
Wij zijn ontzettend blij dat de meeste leerlingen uit groep
8 wel onze school hebben gezien en beleefd. Er was veel
enthousiasme tijdens de Ontdek Carmeldag. Ook
presenteerden we het verhaal van onze school aan hun
ouders/verzorgers tijdens de voorlichtingsavonden.
Helaas kon de laatste avond in Wijhe niet doorgaan
vanwege aangescherpte maatregelen. De opname van de
voorlichtingsavond in Raalte is te bekijken op onze
website.
In december en januari gaan brugklassers online ‘terug’
naar hun oude basisschool
Onze leerlingen vertellen over hun ervaringen. Dit is altijd
een waardevolle ontmoeting. Dit weten we van de
leerlingen en leerkrachten groep 8. Vorig jaar deden we
ervaring op met de online ontmoeting. We hebben er alle
vertrouwen in dat het weer heel goed gaat.
Heeft u zich al aangemeld?
Zodra het weer kan, zetten we onze deuren alsnog open!
Zodra de maatregelen het toelaten, zijn de leerlingen en
hun ouders/verzorgers alsnog welkom op school. We
laten nog weten hoe we dit organiseren.

Heel veel video’s op onze website
De leerlingen van groep 8 kunnen zich goed oriënteren
op onze school. Op de website staat veel informatie.
Bovendien gaan we het online open huis van vorig jaar
‘updaten’.

Agenda
December
vr. 3 december; Sinterklaasfeest
Alle kinderen om 12.00 uur vrij
za. 3 december; Klussenteam

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 17 december 2021

di. 7 december; Jaarvergadering Oudervereniging
wo. 22 december; Kerstviering op school
do. 23 december; kerstviering op school onder schooltijd
vr. 24 december; kerstvakantie
t/m 31 december
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
ma. 17 januari; Thema ouderavond mediawijsheid
wo. 26 januari; start Nationale voorleesdagen
do.27 januari; open huis Vechtdal College
vr. 28 januari; open huis Carmel College

