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Nieuw leerling rapport
Woensdag 16 januari zetten we de laatste punten op de i voor wat betreft de
nieuwe leerling rapporten. Dinsdag 22 januari leggen we de nieuwe leerling
rapporten voor aan de MR. De groepen 1 en 2 gaan werken met een portfolio, de
groepen 3 t/m 8 starten met een nieuw rapport. Mogelijk dat ook deze groepen in
de toekomst overstappen op een portfolio. Het rapport blijft daarnaast behouden.
Nieuwe website
Onze nieuwe website begint steeds meer vorm te krijgen. Als team hebben we
uitleg gehad over de invulling van de diverse pagina’s. Vermelde teksten moeten
nog gecheckt worden en de ICT’ers krijgen nog een instructie o.a. over het
plaatsen van berichten op de website. We hopen met enkele weken de nieuwe
website te kunnen presenteren.
Ouderbijdrage (herhaling)
Per 1 januari 2018 vallen wij onder PCBO Leeuwarden e.o. Dit betekent o.a. dat
contracten omgezet moeten worden. Ons contract met de Rabobank voor het
automatisch incasseren van de vrijwillige ouderbijdrage is komen te vervallen.
Het contract stond nog op CBOG2. We hebben een nieuwe Rabobankrekening
geopend speciaal voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. Om nu opnieuw
automatisch te kunnen incasseren vragen wij u in januari de ouderbrief te lezen
en de gevraagde informatie in te vullen en aan ons te retourneren.
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Buurtoverleg n.a.v. overlast en vernielingen
Op 11 december 2018 hebben we een breed buurtoverleg gehad met
buurtbewoners, jongerenwerker, politie en BSO/kinderdagverblijf. Aanleiding was
de recente overlast van en vernielingen door jeugd op het schoolplein. Zorgen
zijn gedeeld en afspraken zijn gemaakt. Er zal in ieder geval de eerste weken
vaker worden gesurveilleerd door de politie en de jongerenwerker.
Parkeeroverlast
In ditzelfde overleg kwam naar voren dat buurtbewoners veel hinder ondervinden
van ouders die zo dicht mogelijk bij de BSO/kinderdagverblijf willen parkeren dat
zelfs de groenstrook voor de nieuw gebouwde huizen hiervoor wordt gebruikt, als
ook de ruimte voor de uitritten. Ouders van de school parkeren ook buiten de
aangebrachte parkeervakken, waardoor de bewoners hun perceel of het stukje
Felixwei niet kunnen verlaten.
Afgesproken is dat zowel de BSO/kinderdagverblijf als de school in hun
nieuwsbrieven hierover zullen communiceren met ouders.
Wilt u parkeren in de aangegeven vakken en niet daarbuiten? Dit geldt voor de
parkeervakken voor school, de parkeerplaats naast school en het doodlopende
straatje naast school. Gebruik maken van de fiets zou ook een gezond alternatief
zijn ☺

Dineke Homan

1

OUDERPORTAAL
Binnenkort willen wij starten met het openstellen van het ouderportaal van
ParnasSys. Het ouderportaal geeft alle ouders inzage in de gegevens die
school van de leerlingen heeft vastgelegd. Hierbij gaat het niet alleen om
administratieve gegevens (zoals telefoonnummers/ noodnummers/ welke
huisarts/ tandarts) maar ook de planning van de 10 minuten gesprekken zal
via dit portaal ingevuld kunnen worden.
Alle ouders/ verzorgers krijgen binnenkort, een inlogcode voor het
ouderportaal. U ontvangt dan een e-mail met gebruikersnaam en een link
om een wachtwoord in te stellen.
Wij kunnen pas een goede planning voor de 10 minuten gesprekken maken wanneer alle
ouders hun account bevestigd hebben. Het is daarom erg belangrijk dat iedereen de link
aanklikt die in deze e-mail zal staat en daarbij een eigen wachtwoord aanmaakt.
Wanneer wij data hebben geselecteerd voor de 10 minuten gesprekken kunnen ouders, via
het ouderportaal, aangeven wanneer zij bij de desbetreffende leerkracht op gesprek willen
komen. Dit gaat dit jaar dus niet meer schriftelijk. U ontvangt deze e-mail begin volgende
week.

KERSTMARKT
Weet u het nog? Die gezellige kerstmarkt voor de kerstvakantie? Het is alweer even
geleden, maar we willen er toch nog even op terugblikken, want wat was het een gezellige
middag! Er was veel moois gemaakt door de kinderen, maar ook door de ouders. Iedereen
had zijn/haar uiterste best gedaan met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor
Edukans. Er kwamen heel veel mensen op af: ouders, broers en zussen, vrienden, opa’s en
oma’s etc. Allemaal om die leuke, zelfgemaakte voorwerpen te kopen of de verschillende
versnaperingen te proeven. Eén en al gezelligheid! We hebben deze kerstmarkt met z’n allen
afgesloten door het zingen van verschillende kerstliedjes. Wat ons betreft was dit een groot
succes! We kunnen allemaal met een opgeheven hoofd terugkijken naar deze middag.
Het doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor Edukans, en daarmee de reis voor mij
werkelijkheid te laten worden, is meer dan behaald! Waar mijn doel € 1.000,- ophalen was,
hebben wij met z’n allen een bedrag van € 1.754,90 opgehaald! Een geweldig bedrag om
trots op te zijn! Ik wil jullie allemaal dan ook erg bedanken voor jullie inzet op welke manier
dan ook! De komende tijd zal ik mij klaarmaken voor mijn reis, die op 27 april zal beginnen!
Een spannende, maar erg waardevolle ervaring, die jullie samen met mij waar maken.
Nogmaals heel erg bedankt!
Groetjes Anke
Doneren is nog steeds mogelijk via de volgende site: anke-winkel.inactievooredukans.nl
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VOORSTELLING HARMONIE

Kikker en de vallende ster
Afgelopen maandag mochten alle leerlingen van groep 1 en 2 een bezoek brengen aan de
voorstelling ‘Kikker en de vallende ster’ in de Harmonie in Leeuwarden. We werden
opgehaald en teruggebracht met een dubbeldekker bus. Het leek bijna wel een schoolreisje!
De kinderen hebben genoten van het verhaal waarin Kikker en zijn vriendjes, op een mooie
avond, naar de sterrenhemel kijken. “Als je een vallende ster ziet, mag je een wens doen!”
zegt Haas. Dan schiet er ineens een prachtige gele ster pijlsnel door de lucht. De vriendjes
van Kikker hebben de vallende ster gezien en doen een wens. Kikker kijkt alleen net even de
andere kant op… hij mag dus geen wens doen. Gelukkig bedenken de vrienden van Kikker
een plannetje zodat hij ook kan genieten van de vallende sterren. En alle wensen komen aan
het einde van het verhaal toch nog in vervulling.
Via Youtube is een kort filmpje beschikbaar over deze voorstelling:
https://youtu.be/4TtZpE0PnpM
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AGENDA
Aanwezigheid
Dineke Homan
17 januari
24 januari ’s morgens
29 januari

Karin Fennema, Intern
Begeleidster

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

18 februari 2019 t/m 22 februari 2019
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

Extra vrije dagen i.v.m. studiedagen
25 februari 2019

Voorlopig op maandagmorgen,
dinsdagmorgen en
donderdagmorgen aanwezig

Januari
14 t/m 25 Citotoetsen
22

MR

23

GMR

WELKOM OP SCHOOL
Groep 1A
Joline van der Ploeg
Bram Kuiper
Groep 1-2
Jelmer Wiering

Februari
11 t/m 14 10 min. gesprekken
Rapport mee
18 t/m 24 Voorjaarsvakantie
Alle kinderen vrij
25

Themadag PCBO
Alle kinderen vrij

BIJBELROOSTER
Week 4: 21 t/m 25 januari 2019
De eerste leerlingen, Johannes 1:35-43
Jezus weet wie Natanaël is, Johannes 1:44-52
De bruiloft in Kana, Johannes 2:1-11
Week 5: 28 jan. t/m 1 feb. 2019
Jezus bij de tempel, Johannes 2:13-25
Nicodemus, Johannes 3:1-21
De Samaritaanse vrouw, Johannes 4:1-26

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 6: 4 t/m 8 februari 2019
Een zoon wordt beter, Johannes 4:46-54
Het bad van Betsaida, Johannes 5:1-18
Jezus en de Vader, Johannes 5:19-23
Week 7: 11 t/m 15 februari 2019
Jezus en het Loofhuttenfeest, Johannes 7:1-17
Jezus schrijft in het zand, Johannes 8:1-11
Het licht van de wereld, Johannes 8:12-20
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