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Sinterklaas op school

Belangrijke aandachtspunten
Ziekmelding of
mededeling doen
Een ziekmelding
kunt u alleen
telefonisch doen tussen 8.008.30 uur. Ook belangrijke
mededelingen kunt u
overdag het beste telefonisch
doorgeven.
Tijdens de schooluren worden
Parro-berichten niet altijd
gelezen. Daarnaast willen we
afmeldingen graag goed
ontvangen en doorgeven.
Contact team
In deze tijd merken wij dat we
op andere manieren contact
moeten zoeken dan we
gewend zijn. Toch is het
belangrijk om contact te
houden om vragen of de
ontwikkeling van uw
kind(eren) te bespreken.
Mochten er belangrijke zaken
zijn of vragen? Wij horen het
graag van u!

In het vorige Sprankelnijs hebben wij u geïnformeerd over belangrijke keuzes en
omstandigheden door het coronavirus. Ook in deze versie, voor de komende
periode, informeren wij u over een aantal keuzes die zijn gemaakt. Wij vragen
ook uw aandacht voor enkele belangrijke afspraken in en rond de school.
Beslisboom voor thuisblijven of naar school/kinderopvang (0 jaar t/m groep 8)
De beslisboom die u eerder via Parro hebt ontvangen is aangepast door een
verandering in de maatregelen. Dit kan ook in de komende periode gebeuren.
Op de website van school vindt u altijd een up-to-date versie van de
beslisboom en het coronaprotocol van school.
https://www.cbsdesprankel.nl/nieuwsbrieven.html
Activiteiten en projecten
In de komende maand staat een aantal activiteiten en
projecten gepland. Per activiteit overleggen wij wat de
mogelijkheden zijn binnen de dan geldende kaders.
Dit kan betekenen dat we activiteiten niet of met
aanpassingen door laten gaan.
Schoolontbijt
We hadden voor komende week het schoolontbijt op het programma staan.
In de organisatie hebben wij veel handen nodig en er zit meer druk op de
looproutes in de school. Wij hebben daarom besloten het schoolontbijt niet door
te laten gaan.
De bestelling van het schoolontbijt kon niet meer worden geannuleerd. Daarom
hebben we contact gezocht met de Voedselbank Leeuwarden (ook voor
Stiens). Zij zullen het schoolontbijt ophalen en zorgen voor een goed adres. Wij
zijn blij dat we op deze manier een goede bestemming hebben gevonden!
Sint Maarten
Op school wordt in een aantal groepen druk gewerkt aan
een prachtige lampion. Het lopen met de lampion langs de
deuren is dit jaar niet zo vanzelfsprekend als voorgaande
jaren. De keuze om dit wel of juist niet te doen is persoonlijk
en is niet aan de school. Belangrijk is om een afweging te
maken binnen de landelijke maatregelen en adviezen. Eventueel kan de
lampion ook prima als sfeerlichtje in huis dienen in deze donkere maanden.
Enkele groepen gaan bij elkaar langs om liedjes van Sint Maarten te zingen en
hun lampion te tonen.
Sinterklaas
Dit grote kinderfeest is elk schooljaar weer een speciale dag in de
school. Ook dit jaar willen we de Sint weer graag ontvangen, maar
niet zoals u gewend bent met een aankomst op het plein. In overleg
met Sinterklaas gaan we kijken naar de mogelijkheden voor een
feestje in de klas. Hierbij houden we rekening met de richtlijnen van
het RIVM. Mochten er belangrijke maatregelen wijzigen, dan zullen
we onze plannen heroverwegen. We houden u via deze nieuwsbrief
of via Parro op de hoogte!
Tot slot
Hiernaast leest u twee aandachtspunten. Wij wensen iedereen een goede
maand toe! Denk goed om elkaar en blijf gezond!
Namens het team CBS De Sprankel, Jehannes Bokma

Zending
Wat hebben de kinderen
weer een prachtig bedrag
verzameld voor Beiroet! In de
maanden september/oktober
is er maar liefst € 251,13
opgehaald. Wauw!

Maandregel op school
"Bij de 1e bel kom je samen
binnen, zodat we bij de 2e bel
kunnen beginnen."

Nieuws uit het team
Er zijn twee stagiaires in de school die zich hierbij aan u voorstellen:
Hallo allemaal,
Via deze weg wil ik mijzelf voorstellen aan iedereen. Mijn naam
is Eline Vijver. Ik ben 21 jaar en ik woon zelf ook in Stiens.
Begin dit schooljaar ben ik begonnen aan de PABO op NHL/
Stenden. Hiervoor heb ik de opleiding onderwijsassistent
gedaan en daarna ben ik ook een tijdje werkzaam geweest
op twee basisscholen. Het leek mij altijd al heel erg leuk om
voor de klas te staan en daarom heb ik besloten om de PABO
te gaan doen. Tot en met de voorjaarsvakantie loop ik stage
bij groep 1/2. Daarna ga ik waarschijnlijk richting groep 3 of 4.
Elke dinsdag ben ik aanwezig op de Sprankel. Ik heb er in ieder
geval ontzettend veel zin in!
098
Groetjes, Eline
Hoi! Mijn naam is Sanna, tweedejaars pabo-student en ik loop
op dinsdag stage op de Sprankel. Tot februari loop ik stage in
groep 3 bij Renske en Nynke. Ik heb het erg naar mijn zin en
hoop hier veel te leren!

