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Kom kijken op dinsdagmorgen 7 mei!!
Hierbij alvast het (concept) programma:
8.45
9.00 tot 9.30

uur: onthulling nieuw logo door onze jongste en oudste leerling.
uur: alle opa’s en oma’s pakes en beppes, vaders en moeders
heiten en memmen én alle buren van de school buorlju fan
ús skoalle zijn welkom in onze klassen.
9.45 en 11.15 uur: speciale rondleidingen en voorlichting voor ouders van
toekomstige leerlingen.
Kanjerbasistraining
Op maandag 18 maart en vrijdag 5 april volgden 7 leerkrachten van De Sprankel
en 5 leerkrachten van De Algraschool de Kanjerbasistraining. Deze training duurt
3 dagen en de laatste dag zal zijn op vrijdag 28 juni. U begrijpt dat het een hele
opgave is om voor de nodige vervangers te zorgen. Gelukkig zijn we hierin
geslaagd met dank aan de flexibiliteit van ons vast personeel en zelfs een
moeder die leerkracht is op een andere PCBO-school. Bedankt!
Parkeeroverlast
Helaas moet ik weer een stukje schrijven over parkeeroverlast. Regelmatig keren
of parkeren ouders op opritten van de bewoners aan het stukje Felixwei naast de
school. Wij krijgen hier regelmatig klachten over. We hebben al aangegeven dat
we foto’s hebben van auto’s (inclusief nummerbord) die gebruik maken van deze
particuliere opritten. Bij overlast is door de politie aan de bewoners geadviseerd
een melding te doen bij meldpunt overlast (14058).
Schoolreisjes/ouderbijdrage
De schoolreisjes staan gepland voor vrijdag 21 juni. Zodra we iets meer weten
over bestemmingen en tijden dan laten we u dat weten.
Op vrijdag 24 mei zal het toegezegde bedrag voor de ouderbijdrage automatisch
worden geïnd. Ouders die niet automatisch betalen zullen een factuur
ontvangen. De facturen zullen we na de meivakantie in een envelop aan uw
(oudste) kind meegeven. Wilt u het bedrag voor 24 mei overmaken? Bij
financiële problemen kunt u een beroep doen op Kindpakket (zie hieronder) of
contact opnemen met de directeur.
Kindpakket
Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of
kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld sport, muziekles, schoolreisje of
verjaardag vieren. Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële
beperkingen niet meedoen aan deze, voor het kind, belangrijke activiteiten. Het
is dan ook niet iets om je voor te schamen. Het kan komen omdat u geen of te
weinig werk heeft, door een uitkering, dat u bent gescheiden, ziek bent. Maar wat
de reden ook is, elk kind kan meedoen!
Is uw inkomen als ouder(s) lager dan 120% van het minimumloon of zijn er hoge
lasten waardoor er netto weinig overblijft? Ga dan naar www.kindpakket.nl daar
staan alle vergoedingen op een rij en kunt u heel gemakkelijk een vergoeding
aanvragen. Zo kan elk kind toch meedoen!
Dineke Homan
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VOORWOORD VERVOLG
Wilt u uw kleuter ’s morgens via de kleuteringang naar binnen brengen en niet via de
hoofdingang? De kleuteringang gaat ’s morgens om 8.20 uur open. De voorliggende tijd
hebben de kleuterjuffen hard nodig voor de lesvoorbereidingen.
Inmiddels zijn er in 3 groepen luizen en/of neten gevonden. Wilt u uw kind controleren op
luizen en/of neten en overgaan op behandeling als er daadwerkelijk wat wordt gevonden? Zo
kunnen we na de meivakantie weer luisvrij beginnen. Ondertussen vinden er op school extra
controles plaats.
ZENDING
Zoals u weet sparen wij momenteel voor kinderen in Syrië. Via Unicef Basics willen wij hen
steunen nu zij door een jarenlange oorlog bijna alles kwijt zijn.
U draagt dit doel een warm hart toe, want tot nu toe is de opbrengst ruim €350. Geweldig!
Tot de meivakantie sparen we door voor dit doel. In de nieuwsbrief van mei zullen we het
totaal bedrag bekend maken dat wordt overgemaakt naar Unicef basics.

Na de meivakantie gaan we een nieuw doel steunen. We hebben
gekozen voor het Liliane Fonds.
Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor
iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al
hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale
organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken zij kinderen
sterker en hun omgeving toegankelijker. 9 van de 10 kinderen met
een handicap zijn niet welkom op school. En dat terwijl ook deze
kinderen dolgraag naar school willen, maar niet kunnen, niet
mogen of niet durven.
Wij zeggen: alle kinderen welkom op school, óók kinderen met een
handicap. Vindt u dat ook? Spaar dan na de meivakantie met ons
mee om het Liliane Fonds te steunen!
Meer informatie over dit doel vindt u op www.lilianefonds.nl

KONINGSSPELEN 12 APRIL
Vrijdag 12 april vieren we de Koningsspelen op de Sprankel. We starten die ochtend met
elkaar op het plein.
De kleuters komen eerst wel even in school ( jas aanhouden) en gaan met de leerkracht
naar het plein. Kinderen uit groep 3 t/m 8 blijven buiten.
We ontbijten met elkaar in de klas. Wilt u uw kind hiervoor een bord, beker en bestek
voorzien van naam mee geven in een plastic tas?
's Ochtends spelen we spelletjes, de bovenbouw bij de sportvelden en de groepen 1 t/m 5 op
het schoolplein. 's Middags heeft iedere groep zijn eigen programma in de klas.
Let op: gewoon fruit, lunch en drinken mee zoals altijd.
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Alle kinderen mogen verkleed komen in het oranje! :) We maken er een mooie dag van en
hopen op mooi weer.
De Koningsspelencommissie.

DE GROTE REKENDAG

De grote reken dag was heel leuk, het thema was uit verhouding.
Als eerste gingen we een modeshow doen, dat was leuk maar ook kort. Toen gingen we
terug naar de klas en daar gingen we de grote rekenreus quiz doen. Dat waren allemaal
vragen. Daarna gingen we dingen knutselen voor de grote rekendag. Alles moest 3x zo groot
zoals een hinkel pad 3x zo groot en een lucifer doosje 3x en een melkpak 3x zo groot en een
zwem broek 3x zo groot. Dat vonden we heel leuk. Om half twee kwamen de ouders die
gingen bij de klassen langs. Ale klassen was iets anders zoals tekeningen foto’s en nog veel
meer!
Damian en Viggo
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Het is Woensdag 3 april, we zitten in de klas en wij worden opgehaald omdat wij ons hadden
opgegeven om met de modeshow mee te lopen. Hiervoor hadden we een heel groot lucifer
doosje gemaakt en droegen we te grote kleding. We vinden het nog wel een beetje
spannend want het is natuurlijk wel voor de hele school.
Toen de modeshow af was gelopen liet juf ons een presentatie zien die ging over de Grote
Reken Reus. Vervolgens gingen we in tweetallen een bijpassende quiz maken.
Voordat de Grote Rekendag begon moest iedereen iets meenemen, Dit was omdat we na de
pauze allemaal opdrachten gingen uitvoeren die te maken hadden met de Grote Reken
Reus. Dit was een groot succes!
Verder hebben we nog allemaal anderen leuke spelletjes en opdrachten gedaan die waren
ook erg leuk.
WIJ VONDEN HET EEN ZEER GESLAAGDE DAG!!!
Astrid en Vera
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We begonnen met een mode show. Uit iedere groep gingen 2 kinderen mode show lopen
met dingen die uit verhouding waren. De directeur moedigde hun aan. Toen gingen we terug
naar de klas.
Daarna kregen we uitleg over de grote reken reus dat hij 3x zo groot is als een normaal
mens. En toen hebben we allemaal spelletjes gedaan. We moesten heel veel meten. En later
gingen alle kinderen van onze klas allemaal dingen uitverhouding maken. Tot slot kwamen
de ouders van kinderen en konden ze door de hele school dingen en opdrachten doen.
Annelieke & Fleur

VERVANGING JUF ANKE
Juf Anke is van 27 april t/m 13 mei naar Malawi. De vervanging is als volgt geregeld:
Maandag 6 mei juf Denise
Dinsdag 7 mei juf Denise
Woensdag 8 mei juf Tea
Donderdag 9 mei juf Tea
Vrijdag 10 mei juf Trudy
Maandag 13 mei juf Denise
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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

April
12

Koningsspelen

16,17,18 CITO eindtoets gr. 8
19 april t/m 3 mei meivakantie
27 april t/m 13 mei juf Anke
naar Malawi

WELKOM OP SCHOOL
1A:
Jaïra Rottiné
Juna Bloem

Mei
4

Dodenherdenking

1B:
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Bevrijdingsdag

Toon Steenbeek

BIJBELROOSTER
Week 16: 15 t/m 19 april 2019
Jezus wordt begraven, Johannes 19:38-42
Het graf is leeg, Johannes 20:1-18
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, Johannes 20:19-23
Week 17: 23 t/m 26 april 2019
Tomas ontmoet Jezus, Johannes 20:24-29
Jezus verschijnt voor de derde keer, Johannes 21:1-14
Petrus mag opnieuw beginnen, Johannes 21:15-23
Week 18: 29 april t/m 3 mei 2019 – VAKANTIE
Voor wijzigingen (o.a. mail,
adres, telefoon):
t.nicolay@cbsdesprankel.nl
Nieuwe locatie: kleine kamertje
in MB-ruimte bij directiekamer.
Ziekmeldingen: uitsluitend
telefonisch tussen 8.00 en 8.20
uur 058-2571225.

Week 19: 6 t/m 10 mei 2019
Noömi gaat terug, Ruth 1:1-6
Ruth gaat mee, Ruth 1:7-22
Bethlehem, Ruth 2:1-17
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