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Als we terugblikken, zien we dat we mooie stappen hebben gezet. We hebben het
thuisonderwijs goed in kunnen richten en ook de gestelde doelen met betrekking tot de
ontwikkeling van de school zijn grotendeels behaald. Daarnaast zijn we ook
geconfronteerd met puzzels; jammer genoeg heeft de organisatie van het fysieke
oudercontact, de schoolreisjes, het kamp en de grote projecten te lijden gehad onder
de geldende maatregelen.
Brief groepsverdeling
2021-2022 mee
Groepswissel (alvast
een kijkje in je nieuwe
groep)

9

Laatste schooldag (tot
12.00 uur!)

12 juli – 20 augustus
Zomervakantie
Augustus
20
Sprankelnijs start
schooljaar
23

Eerste schooldag
nieuwe schooljaar

September
1
Sprankelnijs september
6-10

Startgesprekken met
alle ouders

14

19.30 uur MRvergadering

22-24 Kamp groep 8 (onder
voorbehoud)
29

Einde schooljaar 2020-2021
Wat hebben we weer een bijzonder schooljaar gehad! De tijd vliegt voorbij en wat is er
weer veel gebeurd. Elk jaar is bijzonder, maar met de ontwikkelingen, maatregelen
omtrent corona en stappen die we hebben met elkaar hebben kunnen zetten is het wel
weer extra speciaal geworden. Aan het begin van het schooljaar sprak ik de woorden
naar het team: ‘It komt sa as it komt’. Meer dan andere schooljaren wisten we niet wat
er ging gebeuren.

Kinderpostzegels

Oktober
1
Extra schoolreisje
(onder voorbehoud)
Sprankelnijs oktober
Zomerboek voor iedere groep
Vanuit de schoolleverancier
krijgt u het vrolijke zomerboek
‘Festival’. Festival staat
boordevol leerzame opdrachten
uit onze schoolmethoden om
spelenderwijs extra te oefenen.
U kunt via de link en kiezen van
de groep het zomerboek Festival
printen.

Bekijk alle boekjes

We kijken ook vooruit. Naar nieuwe kansen en mogelijkheden die het komende
schooljaar ons bieden. De extra subsidie die wij ontvangen, zullen wij goed besteden
aan de ontwikkeling van uw kind(eren). In deze nieuwsbrief leest u de eerste besluiten
en stappen die wij hierin hebben gezet.
In de komende week gaan we ook al vooruit kijken de groepswissel. De kinderen
nemen alvast een kijkje in hun nieuwe groep en maken kennis met de (nieuwe)
leerkracht(en).
Op donderdag 8 juli hebben we een vossenjacht georganiseerd en is er een springpark
op het plein. Vrijdag 9 juli ruimen we met elkaar op, sluiten we af en nemen afscheid
van onze groep 8. Daarna begint (om 12 uur!) de zomervakantie voor de kinderen.

Hierbij wens ik u namens het
team een fijne zomerperiode toe!
Blijf vooral gezond en denk om elkaar.
Met vriendelijke groet, Jehannes Bokma

Nieuws uit het team
- Formatie: Morgen ontvangt u van ons de groepsverdeling van de
kinderen. U leest ook welke leerkrachten betrokken zijn bij het
onderwijs aan de groep.
We hebben een nieuwe leerkracht aan de school kunnen benoemen. Sander Torensma
zal ons team komen versterken. Sander heeft een groot aantal jaren gewerkt op de
Prins Constantijnschool in Leeuwarden en zal komend schooljaar op De Sprankel een
plek krijgen in de bovenbouw. Sander is komende week aanwezig bij de groepswissel
om zich voor te stellen aan de kinderen. In de eerstvolgende nieuwsbrief zal Sander
zich aan u voorstellen. Sander, langs deze weg willen we je veel plezier en succes
wensen op De Sprankel!
We hebben in de formatie en vanuit subsidies gekozen om extra handen in de klas te
willen hebben. We willen daarmee vaker de groepen kunnen splitsen (in kleine
groepen onderwijs geven) en voldoende ondersteuning bieden. In de brief over de
groepswissel zult u de functie van ambulante leerkrachten en de inzet van (extra)
onderwijsassistenten dan ook vaker terugzien dan u tot dusver gewend was.
- Yldou is geboren! Een blij bericht van Amanda (leerkracht groep 2B) ontvingen we
afgelopen week. Op zaterdag 26 juni zijn Amanda en haar man trotse ouders geworden
van Yldou. Met dochter, moeder (en vader) gaat het goed! Lokwinske!

Jaarplanning 2021-2022
Hierbij ontvangt u alvast belangrijke data in de jaarplanning voor het komende schooljaar.
In de jaarplanning hebben we de vakanties en onze studiedagen opgenomen. In het komende
schooljaar hebben we meer studiedagen gepland dan de afgelopen jaren. We hebben de
studiedagen bewust gekozen en verdeeld over het schooljaar. Wilt u naast de vakanties,
deze studiedagen alvast noteren? Er is ook gekozen voor 2 studiedagen op een vrijdag en
aansluitend een maandag om u de mogelijkheid te geven voor een lang weekend (weg) als gezin.
Ook kondig ik u alvast aan dat we in het komende schooljaar 2 schoolreisjes proberen aan te bieden.
Het eerste reisje heeft groepsvorming als belangrijkste doel en het tweede schoolreisje is een mooie afsluiting richting het
einde van het schooljaar. We informeren u te zijner tijd over de keuzes en mogelijkheden.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons een papieren planning met alle vakanties, studiedagen en belangrijke
schooldata om rekening mee te houden.
Vrije dagen en vakanties leerlingen
Woensdag 13 oktober 2021 v.a. 12 uur
18 - 22 oktober 2021
Maandag 1 november 2021
27 december 2021 - 7 januari 2022
Woensdag 10 februari 2022 v.a. 12 uur
21 - 25 februari 2022
Maandag 28 februari 2022
15 april 2022
18 april 2022
25 april – 7 mei 2022
Woensdag 25 mei 2022
Donderdag 26 mei 2022
Vrijdag 27 mei 2022
Maandag 6 juni 2022
Vrijdag 24 juni 2022 en maandag 27 juni 2022
Vrijdag 15 juli
18 juli - 26 augustus 2022

Studiedagmiddag team
Herfstvakantie
Studiedag team
Kerstvakantie
Studiemiddag team
Voorjaarsvakantie
Studiedag team (PCBO themadag)
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Meivakantie
Studiedag team
Hemelvaartsdag
Extra vrije dag
Tweede Pinksterdag
Studiedagen team (evalueren en vooruitblik)
Lang weekend voor ouders en kinderen
Extra vrije dag
Zomervakantie

Belangrijke aandachtspunten in de planning
Woensdag t/m vrijdag 22-24 september
Vrijdag 1 oktober 2021
Dinsdag 24 mei 2022
Donderdag 14 juli 2022

Kamp groep 8 (onder voorbehoud)
Schoolreisje 1 (onder voorbehoud)
Schoolreisje 2 (onder voorbehoud)
Laatste schooldag

Procedure indeling groepen
In de periode januari-april wordt op school een plan gemaakt voor de groepsvorming en
personele bezetting in de school. Hierbij gebruiken we de informatie vanuit het bestuur en
beschikbare budgetten. Als team kijken we naar de mogelijke groepsindelingen en maken we
daarin een weloverwogen keuze.
Met de betrokken leerkracht(en), de intern begeleider en evt. de directie worden de leerlingen besproken en ingedeeld in een
groep. De motivatie van de leerkracht weegt zwaar mee. De ‘kindkenmerken’ en criteria worden per kind afgewogen. Hiermee
bedoelen we onder andere het sociaal-emotioneel welbevinden, sociale contacten, zelfstandigheid, concentratie en
werkhouding en schoolprestaties.
Directie en team stellen in overleg een passende groepsindeling vast. Morgen ontvangt u van ons de definitieve indeling van
de leerlingen en groepsleerkrachten.
Versoepelingen in de maatregelen omtrent corona
Ook zijn er voor het onderwijs nieuwe versoepelingen bekend geworden. Enkele versoepelingen
laten wij na de zomervakantie ingaan (begin- en eindtijden, pauzes, in- en uitgangen gebouw).
In de zomervakantie zullen er naar alle waarschijnlijkheid nog nieuwe versoepelingen bekend
worden gemaakt. In de eerstvolgende nieuwsbrief zullen we u meenemen in de aangepaste
maatregelen voor de school. Voor deze weken zijn de volgende versoepelingen ingegaan:
* we kunnen weer groepsdoorbrekend werken (geen cohortering);
* de mondkapjesplicht in de school vervalt.

Overstap naar een nieuw ouderportaal
Binnen PCBO Leeuwarden e.o. hebben we de keuze gemaakt om over te
stappen naar een nieuw ouderportaal. Bij deze keuze is gekeken naar een
gebruiksvriendelijk, breed (ook in combinatie met de website) en
goed ondersteunend systeem. Daarbij is gekozen voor Social Schools. Een portaal
dat vergelijkbaar is met Parro, maar nog meer mogelijkheden en combinaties kent
die wij in de toekomst willen inzetten.
Dit betekent dat we u te zijner tijd zullen informeren over Social Schools en de overstap. Deze informatie ontvangt u bij
aanvang van het nieuwe schooljaar. Tot die tijd is Parro ons ouderportaal.
NPO-subsidie (Nationaal Programma Onderwijs-subsidie)
Wij weten dat het onderwijs door de periodes met thuisonderwijs en maatregelen een
leerachterstand hebben kunnen oplopen. De regering heeft een subsidie beschikbaar gesteld
om leerachterstanden weg te werken en de (school)ontwikkeling extra te ondersteunen.
Door het maken van een zelfscan voor onze school en vervolgens met behulp van een keuzemenu
kunnen wij kiezen uit een aanbod. Met dit aanbod willen we de kinderen en de school in de
komende schooljaren net dat extra stukje kunnen bieden op datgene wat we nodig achten.
Hieronder presenteer ik enkele doelen. In het komende schooljaar informeren we u over uitbreidingen en besluiten.
1. Bewegingsdocent: Stefan van der Leij, onze bewegingsdocent, hebben we voor een 2e dag kunnen verbinden aan de school.
Met een goed bewegingsaanbod willen we dit onderwijs en beleving bij de kinderen in groep 1-8 goed vormen.
2. Inzet leerkrachtondersteuner: Tina van der Galiën heeft door een uitbreiding van uren meer ruimte en mogelijkheden om in
de groepen te ondersteunen in het organiseren van onderwijs.
3. Inzet leerkrachten: Ate Bosch zal 2 dagen in de school aanwezig zijn om een aantal groepen te kunnen splitsen. Zo kunnen
we in kleinere groepen hetzelfde aanbod geven, maar de kinderen nog beter ondersteunen en begeleiden. Ook Sanne Dijkstra
zal later in het schooljaar een extra dag mogelijkheden krijgen om het onderwijs te versterken.
4. Inrichting: Om enkele groepen vaker te kunnen splitsen willen we het middelste speellokaal meer en meer als
multifunctionele ruimte gebruiken. Met een extra digibord en whiteboards willen we dit lokaal voorzien van een goede
inrichting voor onderwijs.
We kijken op dit moment naar de mogelijkheden van een extra onderwijsassistent, muziekdocent, goed aanbod van voldoende
en goede materialen en een docent voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (vooral omgang met elkaar en welbevinden van
de kinderen te doen versterken).
Bij besluiten en nieuwe afspraken informeren wij u. De MR denkt en kijkt met ons mee naar de stappen die worden gezet.
Leerlingen beleven de mooiste verhalen met de gratis online Bibliotheek-app
Boek ’n Trip komt eraan! Met deze zomeractie van Jeugdbibliotheek kunnen kinderen de mooiste verhalen beleven tijdens de
zomervakantie. Gewoon op een telefoon of tablet. Ze downloaden simpelweg de leukste e-books en luisterboeken met de
gratis online Bibliotheek-app. Ook als ze nog geen lid zijn van de bieb.
Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van kinderen extra groot vanwege achterstanden door de lockdowns. Daarom is
doorlezen tijdens de vakantie extra belangrijk en dat kan gemakkelijk via de online Bibliotheek-app!
Lekker lezen op vakantie
Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van Mees Kees? Of vanuit de luie strandstoel op digitaal avontuur met De
regels van Floor? Met de zomeractie is het wel heel gemakkelijk: je leerlingen downloaden simpelweg de leukste lees- en
luisterboeken op een telefoon of tablet met de online Bibliotheek-app.
Hoe werkt Boek 'n Trip?
•
Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)
•
10 e-books en 10 luisterboeken per leerling
•
Elk boek drie weken lenen
•
Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus
•
Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie
•
Toegang tot duizenden jeugdtitels
•
Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie
•
Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd
Meer informatie over Boek 'n Trip vind je hier

We gingen met de bus naar het Natuurmuseum. We zagen echte spinnen, slangen en kikkers.
We werden rondgeleid door juffen. Wist je dat alle spinnen en kikkers giftig zijn?
We mochten niet in de bus eten. Maar we gingen bij het pannaveldje eten.
En we gingen lopend naar school. En we gingen niet rekenen, spelling, taal en schrijven doen.
Maar we gingen wel een poster maken van ons eigen gifmuseum.
En we hadden een hele gezellige dag gehad.
Maaike en Deineta (gr. 4/5)

