Sprankelnijs
VOORWOORD

Bezoek- en postadres
Felixwei 17
9051 KE STIENS

Nieuwe website
Onze nieuwe website is klaar! We zijn hier erg blij mee. Kijkt u vooral even rond!
Het oude webadres (www.cbs-desprankel.nl) bevatte nog een streepje tussen
cbs en desprankel. Omdat onze nieuwe e-mailadressen ook geen streepje meer
bevatten is besloten een koppeling te maken tussen beide webadressen.
Voortaan is het:

058 257 1225
info@cbsdesprankel.nl
www.cbs-desprankel.nl (oud)

www.cbsdesprankel.nl (nieuw)
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www.cbsdesprankel.nl
U ontvangt via een aparte mail de inlognaam en het wachtwoord.
We hebben een nieuwe visie/missie, een nieuw sprankelend logo, nieuwe folders
en aanmeldingsformulieren, nieuwe leerling rapporten, een nieuwe website en tot
slot ook een vernieuwde hoofdentree. De hoofdentree wordt op dit moment
onder handen genomen. Het logo wordt vervangen en de punt wordt afgeplat om
hier de naam van de school te plaatsen, zodat de naamsbekendheid wordt
vergroot.
Open dag
De open dag van alle PCBO scholen valt op 19 maart. De Sprankel heeft ervoor
gekozen op een later tijdstip een open ochtend in te plannen, zodat we dit open
moment kunnen combineren met een bescheiden feestelijke opening. De open
ochtend zal in week 13 of week 14 worden georganiseerd. Op deze ochtend zijn
naast ouders van nieuwe leerlingen alle ouders, oppassers en grootouders
welkom.
Staking 15 maart
De leraren op onze school zijn bijna allemaal van plan om op 15 maart te gaan
staken. Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren)
niet naar school kan(kunnen). Indien u problemen hebt met het organiseren van
opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen met Kids First 088 –
0350400. Voor meer informatie verwijs ik u naar de mail die ik u heb gestuurd op
dinsdag 5 maart jl.
Luizenouders
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor meer hulp bij het opsporen
van luizen en/of neten. Ook zochten we nog iemand die de coördinatie kon
overnemen. We kregen meteen een aantal reacties binnen. Super!! Marian
Kloosterman heeft inmiddels de coördinatie op zich genomen. Bedankt voor alle
spontane aanmeldingen en Bonny heel erg bedankt voor jouw werk en inzet voor
de school.
Afspraken onder schooltijd
We merken dat er een toename van leerlingen is dat, ondanks het verkorte
lesrooster, een bezoek moet brengen aan bijvoorbeeld een tandarts of een
mondhygiënist onder lestijd. Graag vragen wij hiervoor uw aandacht. We
begrijpen dat deze bezoekjes soms niet anders gepland kunnen worden, maar
wilt u zoveel mogelijk proberen buiten lestijd een afspraak te maken voor uw
kind?
Ouderbijdrage (herhaling)
Denkt u er nog even aan om de brief over de vrijwillige ouderbijdrage in te vullen
en in te leveren? Ook als u niet per automatische incasso wilt betalen, vragen wij
u dat te noteren op de ouderbrief en deze bij ons in te leveren.
Dineke Homan
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ZENDING
Dit schooljaar hebben we tot de kerstvakantie gespaard voor giro 555. De opbrengst van de
kerstmarkt is via juf Anke naar Edukans gegaan. We willen tot de zomervakantie voor een
ander goed doel gaan sparen en hebben gekozen voor Unicef Basics.
De kinderen van Syrië zijn na zeven jaar oorlog bijna alles kwijt. Ze hebben dringend warme
kleding, dekens, water en andere basisvoorzieningen nodig. Unicef komt op voor
kinderrechten en introduceert Unicef Basics. Al vanaf 5 euro kunnen we kinderen in Syrië
een cadeau geven waar ze echt iets aan hebben.
Voor meer informatie over dit doel verwijzen we naar de website https://www.unicef.nl/wat-isunicef-basics
Om de kinderen op school meer bij ons spaardoel te betrekken, komt er in iedere groep een
spaarmeter te hangen. Hierop kan zichtbaar gemaakt worden hoeveel geld de groep al heeft
gespaard.
In de hal komt een grote meter te hangen waarop zichtbaar is hoeveel de hele school al
heeft gespaard.
Vanaf januari is de opbrengst van het zendingsgeld €82,45. We hebben dus al een mooi
start bedrag.
We hopen dat iedereen met ons mee gaat sparen!

KONINGSSPELEN 12 APRIL

Vanwege Goede Vrijdag en de meivakantie worden
de Koningsspelen dit jaar al gehouden op vrijdag 12
april. Wij zijn alweer druk bezig met de organisatie
hiervan.
Voor de kinderen van groep 1 t/m 5 willen we
spelletjes op het schoolplein organiseren en hiervoor
hebben we ouders/begeleiders nodig om de
groepjes te begeleiden.
We starten die dag met het koningsontbijt in de
klassen. De spelletjes zijn van half 10 tot half 12.
Zou u aan de leerkracht van uw kind(eren) door
willen geven of u deze ochtend wilt helpen?
Hartelijk dank
namens de koningsspelen commissie
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GROTE REKENDAG WOENSDAG 3 APRIL

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in
Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En
dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan
sommen maken in je werkboek! De volgende Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 3
april 2019. Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen
tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar
aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke
situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het
verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te
laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen
leuk!
Vanaf 13.30 uur is de school open voor ouders, grootouders, broers/zussen en oppassers
om te kijken waar we mee bezig zijn geweest.
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AGENDA
Aanwezigheid
Dineke Homan
Alle dagen aanwezig, behalve op 14
maart

VAKANTIEROOSTER – EXTRA VRIJE DAGEN
VAKANTIES 2018-2019
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

19 april 2019 t/m 3 mei 2019 (inclusief
Pasen en Koningsdag)
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
12 juli 2018 t/m 25 augustus 2019

Karin Fennema, Intern
Begeleidster
’s woensdags afwezig

Maart
13

GGD groep 2

15

STAKINGSDAG
Alle leerlingen vrij

22

GGD groep 2

25

GGD groep 2

WELKOM OP SCHOOL
Groep 7
Tieme Jansma

April
3

Grote Rekendag

4

Theoretisch
verkeersexamen groep 8

12

Koningsspelen

16,17,18 CITO eindtoets gr. 8
19 april t/m 3 mei meivakantie

BIJBELROOSTER
Week 12: 18 t/m 22 maart 2019
Het besluit om Jezus te doden, Johannes 11:45-57
De zalving in Betanië, Johannes 12:1-11
Intocht in Jeruzalem, Johannes 12:12-19
Week 13: 25 t/m 29 maart 2019
De graankorrel, Johannes 12:20-36
De voetwassing, Johannes 13:1-20
Judas vertrekt, Johannes 13:21-30
Week 14: 1 t/m 5 april 2019
Petrus zal Jezus in de steek laten, Johannes 13:36-38
Jezus wordt gevangen genomen, Johannes 18:1-11
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Johannes 18:12-27
Week 15: 8 t/m 12 april 2019
Jezus bij Pilatus, Johannes 18:28-40
Pilatus besluit dat Jezus gekruisigd moet worden, Johannes 19:1-16
Jezus sterft, Johannes 19:16-37
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Voor wijzigingen (o.a. mail,
adres, telefoon):
t.nicolay@cbsdesprankel.nl

