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Pleinvernieuwing
De plannen om ons schoolplein
te vernieuwen krijgen steeds
meer vorm. Een enthousiaste
werkgroep van betrokken
ouders heeft met alle ingediende
ideeën en wensen een
impressietekening gemaakt.
In de komende maanden willen
we de plannen omzetten naar
uitvoering. Hiervoor vragen wij
de betrokkenheid van ouders en
leerlingen. In die fase gaan we
de subsidie aanvragen, met
sponsoring (activiteiten) en met
de mogelijke ondersteuning van
onze omgeving (bedrijven/
netwerk) kijken naar de
uitvoering van het plan.
Er is eerder al enthousiast
meegedacht door de kinderen.
Ook hadden enkele leerlingen in
groep 5/6 in het dorp een klein
bedrag (€ 7,60) ingezameld.
Enthousiasme is er dus zeker!
We hebben de kinderen bedankt
en toegezegd dat we later met
alle kinderen/ouders kijken naar
een grote sponsoractie.

De maand december is begonnen. De maand die in het teken staat van het sinterklaasfeest en de kerstviering. In de voorbereiding van beide activiteiten hadden we al
rekening gehouden met een mogelijke aanpassing van de maatregelen. Graag hadden
we beide feesten samen met alle ouders willen vieren. Die plannen hebben we dus
weer aangepast. Blij zijn we dat de scholen open blijven en dat we zo veilig mogelijk
met de maatregelen beide feesten vorm kunnen gaan geven.
Het is veel aanpassen en in goed overleg met elkaar (Sint, pieten en organisatie)
hebben we een invulling kunnen geven aan het sinterklaasfeest aanstaande vrijdag en
de plannen voor een kerstviering liggen klaar. Twee feestelijke en mooie activiteiten in
de school die we onze kinderen niet willen ontnemen. Hopelijk kunnen we onze
eerdere plannen volgend jaar uitvoeren en bent u er dan bij!
De maand december staat ook in het teken van warmte, licht en gezelligheid.
Wij hopen dat het voor iedereen een feestelijke maand is. Al zult u zich ook moeten
aanpassen in uw plannen en ideeën.
In deze maand wil ik in het kader van warmte en aandacht voor elkaar een prachtig
initiatief benoemen. Een aantal groepen uit de bovenbouw gaat kerstkaarten maken
voor de oudere mensen in het dorp en omgeving. Zo hopen we de verbinding met
elkaar te hebben. Wat een prachtig gebaar!
Ik wens een fijne maand met aandacht voor elkaar. Binnen de maatregelen zullen we
daar maar het beste van moeten maken. Denk om elkaar!
Met vriendelijke groet, Jehannes Bokma
Nieuws uit school/team
In het vorige Sprankelnijs heb ik u verteld over de toename van het
aantal leerlingen op De Sprankel. Een prachtige ontwikkeling!
De leerkrachten van de Sprankel doen ook zeker mee om deze groei
op de scholen mogelijk te maken.
Wij werden blij verrast door het prachtige nieuws dat Iris (groep 3A) en haar vriend in
mei van 2022 een kindje verwachten. Gefeliciteerd Iris!
Ook willen we hier nog graag de geboorte benoemen van Aiden. Zoon van Trudy (groep
7) en Germain. Het gaat goed met Aiden en zijn ouders. In de komende weken zal Trudy
al enkele keren weer op school komen en begint na de kerstvakantie met haar
werkzaamheden.
IKC-ontwikkeling
Om de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen kracht bij te zetten maken we
verdere stappen in een IKC-ontwikkeling (Integraal Kindcentrum). Samen met de
gemeente Leeuwarden, Kids First en PCBO Leeuwarden e.o. gaan we het proces
verder vormgeven. Binnen deze ontwikkeling zullen we vooral het gebruik van elkaar
ruimtes bespreken en de visie in het werken/leren met kinderen samen opstellen.
Daarmee hopen we naast een optimale ontwikkeling voor de kinderen, ook voldoende
ruimte en mogelijkheden daartoe te geven. Vooral op de BSO (buitenschoolse opvang)
en peuterlocatie is er meer en meer sprake van een wachtlijst. In de komende
maanden zullen we de eerste stappen zetten om die wachtlijsten weg te werken en het
samenwerken in het belang van het kind verder vorm te geven. Hierbij zijn de MR
(medezeggenschapsraad) en alle medewerkers betrokken.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen
toe! Team CBS De Sprankel

Pleinspelen zijn een succes!
Na de zomervakantie zijn we van start gegaan met Pleinspelen op De Sprankel, onder leiding van meester Stefan. Leerlingen
kunnen tussen 14.15 uur en 15.00 uur extra sporten op het plein. Het doel van de Pleinspelen is om door middel van sport
meer interactie te krijgen tussen leerlingen van verschillende groepen en leerlingen onderling in de groep. Ook willen we de
leerlingen voorzien van leuke spelletjes en oefeningen waarmee ze zelf ook aan de slag kunnen in pauzes, of in het weekend.
Zo hebben we verschillende tikspelletjes gedaan, maar ook verschillende sporten. Voorbeelden zijn trefbal, voetbal en
unihockey.
En dat is een groot succes! Bij de start van de Pleinspelen in oktober waren er ruim 20 leerlingen van de groepen 7 en 8.
De week daarna mochten de kinderen van groep 4-5-6 langskomen om te sporten. Het schoolplein was vol! Meer dan 50
leerlingen kwamen langs om lekker nog 45 minuten extra te sporten. Bij groep 3 kwamen ongeveer 20 leerlingen langs en
stond een aantal ouders de leerlingen aan te moedigen.
Helaas hebben we er voor moeten kiezen om de komende weken de Pleinspelen te annuleren i.v.m. de nieuwe
coronamaatregelen. We hopen dat we in januari weer kunnen beginnen en dat het enthousiasme dan net zo groot is.
Meester Stefan

