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Studiemiddag team:
vanaf 12.00 leerlingen
vrij van school

December is een drukke, maar zeer gezellige maand
in de school. Door corona is alles anders in de wereld,
in het dorp, in de school en in de gezinnen.
Hieronder leest u hoe wij deze tijd van vieren zullen
organiseren. We willen er met de kinderen een
betekenisvolle tijd van maken. We zullen u hierbij dit
jaar helaas ‘op afstand’ betrekken met behulp van
Parro en de verhalen van de kinderen.
Helaas zijn de afgelopen periode weer meer gezinnen getroffen door corona.
Een aantal leerlingen zit daarom in quarantaine of wordt getest. Dit vraagt om
een extra alertheid. Wij vragen u dan ook om de beslisboom (zie onze website)
bij gezondheidsklachten goed te blijven volgen. Wij blijven het advies en de
richtlijnen van de GGD/RIVM volgen en kijken naar de juiste keuzes voor de
school, kinderen, ouders en team. Mochten er belangrijke veranderingen zijn of
als er meer informatie is, dan berichten wij u.
Ondanks alle beperkingen wensen wij u een goede tijd toe.
Juist nu verdient de Kerstgedachte onze aandacht;
Laten we extra om elkaar denken! Fijne feestdagen!
Namens het team CBS De Sprankel, Jehannes Bokma
Sinterklaas
Aanstaande vrijdag komt Sinterklaas een bezoek brengen aan De Sprankel. In
de groepen 1 tot en met 4/5 zal Sinterklaas in de groep langs komen. In de
andere groepen zal hij even gedag zeggen. Hieronder de boodschap voor de
kinderen van school die we hebben ontvangen:

Lieve kinderen van De Sprankel,

Belangrijke aandachtspunten
Wij vragen aan ouders en
bezoekers die de school
binnen komen (alleen op
afspraak!) om een
mondkapje te dragen.
In de loopruimtes wordt het
mondkapje opgezet,
in gespreksruimten kan
deze worden afgezet.

Wat een bijzonder jaar, het is toch wat!
Sint zat lange tijd in zijn paleis opgesloten.
‘In quarantaine zitten’, heet dat.
Hij heeft er echt niet van genoten.

Zending
Wat hebben de kinderen
weer een prachtig bedrag
verzameld voor Beiroet! In de
maanden oktober/november
is er €125,10 opgehaald.
We sparen deze maand nog
voor Beiroet. In januari kiezen
we samen met de kinderen
een nieuw goed doel uit.

Tot ziens op vrijdag 4 december op De Sprankel!

Sint komt wél naar De Sprankel is het idee,
Maar niet met een grote intocht.
De Pieten komen helaas niet mee.
Gelukkig maar dat Sint cadeautjes voor jullie kocht!
Groeten van Hoofdpiet
Kerstviering
De kerstviering zal dit schooljaar onder schooltijd plaatsvinden, op vrijdag 18
december, in de eigen groepen. In de komende weken maken we met alle
groepen een film. In deze film hebben alle groepen een rol in
het uitbeelden van een scène uit het kerstverhaal.
Voor de opname volgen wij de door u aangegeven privacyafspraken. Deze kunt u vinden en wijzigen in Parro.
Tijdens de kerstviering zullen we het resultaat met elkaar bekijken.
Daarnaast is er in elke groep ruimte voor een gebed, liedjes en
gedichten.
We hopen de film na de kerstviering met u te kunnen delen!

Maandregel op school

"Je bent pas echt een held,
wanneer je niet ruzie
maakt of scheldt!”

Samen
Sterk
Het was een
bijzonder jaar!
Wij wensen jullie
fijne feestdagen!

Nieuws uit het team
- Juf Anke: Anke (groep 7/8) en haar man Tsjerk zijn op
dinsdag 17 november de trotse ouders geworden van Mare Rikst!
- Juf Josette: Josette (groep 1C) hoopt in deze weken een moment
op school te zijn om de kinderen en collega’s te ontmoeten.
- Juf Trudy: Trudy (groep 7) heeft aangegeven een dag minder te willen gaan
werken. We hebben met Sanne Dijkstra daarin de mogelijkheden besproken om
extra te werken. Op de woensdagen is Trudy afwezig en is Sanne in groep 7, de
komende tijd draait ze dan samen met Ate (LIO) de groep.
- Vervanging: In het volgende Sprankelnijs nemen we de invulling van de
zwangerschapsverloven van Denise (groep 7/8) en Jitske (groep 1a/2a) mee.
Kanjertraining
De Kanjer is zichzelf, we noemen dat de witte Kanjerpet of de Kanjertijger.
098
Soms is de Kanjerpet even weg. Eén van de andere petten neemt het over.
Zwarte pet/de vogel: die doet bozig en bazig op
een vervelende manier.
Rode pet/de aap: die doet op een vervelende
manier grappig en lacht uit.
Gele pet/het konijn: die doet bang en zielig.

Zet daarom de Kanjerpet erbij op. Doe wat past bij jezelf op een fijne manier
voor anderen!

Team CBS De Sprankel

