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Nieuwsbrief september

Een welkom!
De eerste schooldag vorige week maandag! De vlaggetjes
hingen buiten, de kinderen zochten hun plaatsen in de school,
nieuwe lokalen, een nieuwe juf/meester, we hebben geproost op
het nieuwe schooljaar en langzaamaan begon het misschien al te
wennen. Al was het nog mooi zomerweer buiten en werd het toch best
nog warm in de school, het schoolse werk kwam weer voorbij.
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. We proberen u via
de nieuwsbrief op de hoogte te houden van nieuwtjes en informatie over de
zaken in en om de school. De nieuwsbrief ontvangt u maandelijks en kunt u
altijd terugvinden op de website van school. Daarnaast informeren wij u
tussendoor via de mail. Zorgt u voor het doorgeven van de juiste
contactgegevens? Mocht er iets niet duidelijk zijn? Schroom niet om een
afspraak te maken. Zo kunnen wij met u meedenken of zaken verbeteren.
Veel leesplezier!
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Schoolkalender
Vandaag krijgen
de kinderen een
schoolkalender mee.
De oudste kinderen uit een
gezin nemen deze mee naar
huis.
Data uit de nieuwsbrief kunt u
overnemen op de
schoolkalender. Op de
achterkant vindt u onze
schoolgids met belangrijke
informatie over schoolse
zaken.

Langs deze weg wil ik mij kort aan u voorstellen. Jehannes Bokma, ik ben 36 jaar
en woon in Tersoal met mijn vrouw en vier dochters.
In 2006 ben in afgestudeerd aan de Pabo. Als leerkracht van voornamelijk
groep 5 t/m 8 heb ik mij verder kunnen ontwikkelen als leerkracht. De ambitie
om als directeur in het basisonderwijs werkzaam te zijn ontwikkelde zich daarbij
al snel. Na het volgen van de opleiding werd ik plaatsvervangend schoolleider
in Scharnegoutum. In 2015 ben ik benoemd als directeur van CBS de Finne in
Aldeboarn. Daar heb ik met de school een mooie ontwikkeling doorgemaakt
en heb ik vervolgstudies gedaan in het leiding geven aan onderwijsorganisaties.
Met de vacature op de Sprankel en het profiel dat daarin werd gevraagd werd
mijn enthousiasme gewekt. Blij ben ik met deze vervolgstap op CBS de Sprankel!
Afgelopen weken heb ik de eerste stappen gezet op de Sprankel. Kennismaken
met het team en vorige week ook door korte groepsbezoekjes met de
leerlingen. In de komende periode zal ik u vast ook tegenkomen in of om de
school. Ik hoop op een goede toekomst voor de Sprankel,
waarin een ieder zich optimaal kan ontwikkelen! Mochten er
belangrijke zaken zijn, wilt u wat weten? Maak gerust een
afspraak! j.bokma@cbsdesprankel.nl
Voorstellen Yolanda (leerkracht CBS de Sprankel)
Even voorstellen, ik ben Yolanda Delwig en woon in Leeuwarden. Sinds een
paar jaar ben ik vaste invalkracht bij het PCBO. Dit jaar is mijn stamschool de
Sprankel. Dit betekent, dat ik op woensdag, donderdag en vrijdag
aan deze school verbonden ben, tenzij ik op één van deze dagen op andere
scholen moet vervangen. Ik kan in alle groepen ingezet worden.
De afgelopen week ben ik ter kennismaking bij alle groepen langs gegaan.
Het zal wel even duren voor ik de kinderen allemaal een beetje ken, maar
verwacht hier met veel plezier met uw kinderen te werken.
De eerste week is mij al goed bevallen, er heerst een prettige sfeer op school.
Vriendelijke groet, Yolanda

Zending
Afgelopen schooljaar (vanaf
de meivakantie) hebben we
met de zending een bedrag
opgehaald van € 130,35.
Dit bedrag hebben we
overgemaakt naar het
Lilianefonds. Zij steunen
kinderen met een handicap
in ontwikkelingslanden en
strijden daarbij voor zorg,
veiligheid, onderwijs en
begeleiding.
Ook dit schooljaar vragen we
de kinderen en u in het
omdenken voor de zending.
Kinderen mogen op elk
gewenst moment een bedrag
in de
zendingspot
doneren (bij
de leerkrachten
van de
groep)!

Contactgegevens en privacy
Bij de inschrijving van de
kinderen noteren we
belangrijke en noodzakelijke
gegevens in onze
administratie. Mochten er
wijzigingen zijn dan horen wij
het graag! Zo hebben wij in
de juiste gegevens paraat
(ook in geval van nood).

Vorig jaar heeft u de voorkeur
in de omgang van de privacy
bij ons doorgegeven. Wij
hanteren op school de eerder
doorgegeven afspraken.
Mochten er wijzigingen in
worden gemaakt dan nemen
we dit op in onze
administratie. Dit kunt u altijd
laten aanpassen. We hopen
in de toekomst dat u inzage
kunt krijgen in de geldende
afspraken en zelf wijzigingen
kunt maken. Dat onderzoeken
we op dit moment.

Meester Aizo
Aizo Elgersma (groep 7) vertelde aan het team dat hij in de loop van dit
schooljaar de pensioengerechtigde leeftijd zal gaan bereiken. Met Aizo en
PCBO Leeuwaren e.o. gaan we kijken naar deze afsluitende periode voor Aizo
en het vervolg voor de Sprankel. Daarover zullen we u blijven informeren
wanneer er meer duidelijkheid in is.
KIES!
Vanuit Amaryllis onderzoekt Dorpenteam Noord de mogelijkheden
voor het project KIES.
Wat is KIES? KIES is een spel en praatgroep voor kinderen van
gescheiden ouders van groep 4 tot en met groep 8. Tijdens KIES
leren de kinderen samen met hun leeftijdsgenoten door middel van spel, toneel,
praten, tekenen en schrijven om beter om te gaan met de soms verwarrende
situatie waarin zij verkeren. Ze leren hun gevoelens beter te begrijpen en
verwerken. Ze zien en horen dat ze niet alleen zijn in wat ze denken en voelen.
De kinderen kunnen elkaar advies en tips geven over hoe ze om kunnen gaan
met bepaalde situaties. Meer informatie over KIES vindt u op
kiesvoorhetkind.nl of in de bijlage!
Wij inventariseren namens Dorpenteam Noord of er animo is onder de ouders
van de Sprankel en onderzoeken de mogelijkheden op de Sprankel. Wilt u meer
informatie of bent geïnteresseerd? We horen het graag van u. Dit kunt u doen
bij Karin Fennema (ib’er op de Sprankel) k.fennema@cbsdesprankel.nl
Bijbelrooster
We lezen de komende weken uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel.
Prachtige verhalen over schepping en geluk, over schaamte en verdriet, over
hopen en geloven. Ze gaan over het begin, maar daarbij hebben we het op
school ook over vandaag en morgen. Over donker en licht, over ruzie en
geweld, maar ook over hoopvol op weg gaan naar de toekomst.
Het thema van de komende periode is ‘Wat wordt het?’ De verhalen helpen
om na te denken over dit schooljaar, verwachtingen daarin en waar hopen de
kinderen op. Het gaat ook over keuzes maken en wat, maar ook wie je daarbij
nodig hebt.
Week 36 2/9 – 6/9
In orde
Week 37 9/9 – 13/9
Wat wil je nog meer?
Week 38 16/9 – 20/9
Code rood
Week 39 23/9 – 27/9
We beginnen opnieuw
Week 40 30/9 – 4/10
Babbelstad

Genesis 1: 1-31 en 2: 1-3
Genesis 2: 4-25 en 3
Genesis 4: 1-16 en 6: 9-22 en 7: 1-24
Genesis 8: 1-22 en 9: 1-17
Genesis 9: 18-29 en 11

Herinnering leerlingen in groep 1
Op maandag 30 september hebben een aantal leerkrachten een studiedag.
Groep 1 is deze dag vrij van school!
Wijzigingen administratie en ziekmeldingen
Wijzigingen in de administratie kunt u doorgeven aan Tineke Nicolai:
t.nicolai@cbdsdesprankel.nl
Ziekmeldingen tussen 8.00 – 8.30 uur alleen telefonisch doorgeven.

