Nieuwsbrief april 2019

05-04
12-04
16 t/m 18 april
16 t/m 18 april
18 april
18 april
19 april
19 april t/m 5 mei
6 mei
7 mei
10 mei
13 mei

Verkeersbrigadiers treden nog 1x op
Koningsspelen
Eindtoets groep 8
Aansluitingstoets groep 7
paaslunch
einde Schoolfruitactie
Goede Vrijdag alle kinderen vrij
Meivakantie
Weer naar school
MR vergadering
Start Spelenderwijsorkest
Koffieochtend/middag

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april vinden op Sprankel de jaarlijkse ‘koningsspelen’ plaats. Een dag die staat in het
teken van sport & spel, waarbij de kinderen in groepjes langs verschillende onderdelen zullen gaan.
Ze mogen die dag vrolijk uitgedost naar school komen in het thema ‘rood-wit-blauw en/of oranje’.
De vrolijkst verklede kinderen zullen even in het zonnetje worden gezet.
Noteert u even: graag makkelijke kleding aan (bij slecht weer gymkleding mee) en er hoeft alleen
voor kleine pauze drinken mee! Voor de lunch wordt gezorgd.
Schoolfruit
Donderdag 18 april is de laatste dag dat wij vanuit de EU-subsidie schoolfruit ontvangen. Dit
betekent dat de kinderen na de meivakantie weer op alle dagen eten en drinken voor in de kleine
pauze moeten meenemen. We hanteren vanaf dat moment 3 fruitdagen, maar streven als gezonde
school ernaar, dat zoveel mogelijk kinderen 5 dagen per week fruit of rauwkost meenemen. Koeken
en andere lekkernijen dus graag voor na schooltijd bewaren.
Het valt ook op dat er regelmatig traktaties voorbij komen, waar veel snoep bij zit. Uiteraard mag een
traktatie feestelijk zijn en wordt een klein snoepje niet geschuwd, maar wilt u het suikergehalte van
de traktatie beperken? We vragen dit in het belang van de gezondheid van álle kinderen. Fijn als u
kiest voor een bewuste, gezonde traktatie. Voor ideeën verwijs ik u graag naar de website:
www.gezondtrakteren.nl

Nieuwe entreetoets en eindtoets
Afgelopen najaar werd bekend dat de alombekende Cito eindtoets voor groep 8 niet langer digitaal
afgenomen kan worden. Dit zou betekenen dat alle kinderen de eindtoets weer op papier zouden
moeten maken en dat er geen verschil in vraagstelling zou zitten voor kinderen die moeilijkere of
minder moeilijke vragen aan kunnen. Voor Sprankel zou dit een grote stap achteruit zijn, omdat
kinderen meer zelfvertrouwen krijgen als ze opdrachten maken, die ze werkelijk aan kunnen!
Daarom zijn we ons, in samenwerking met ons bestuur LiemersNovum, gaan verdiepen in andere
eindtoets aanbieders.
Wij zijn erg opgelucht dat we een zeer ervaren bedrijf hebben kunnen vinden, waarbij de manier van
toetsen wél aansluit bij onze manier van werken.
Dit betekent dat zowel de kinderen in groep 7 als in groep 8 een nieuwe toets krijgen in april, ze
maken deze op de chromebooks, waar ze normaal ook mee werken:
Groep 7 maakt op 16-17-18 april a.s. de AMN ‘Aansluiting PO-VO’ toets
Groep 8 maakt op 16-17-18 april a.s. de AMN Eindtoets.
Eindtoets groep 8:
De AMN Eindtoets is volledig digitaal en adaptief op vraag niveau.
De afname gaat uitsluitend digitaal. De toets bestaat uit verschillende onderdelen en wordt gespreid
afgenomen over 3 dagen: 16 t/m 18 april. De voorbereidingen voor deze toets zijn in de groep in
volle gang. We motiveren de kinderen door te bespreken dat ze met deze toets kunnen laten zien
wat ze in huis hebben en dat ze met een positieve uitslag vol vertrouwen aan hun vervolg op de
middelbare school kunnen beginnen. Als ouder kunt u natuurlijk ondersteunen door uw kind
uitgerust aan die week te laten beginnen! De betreffende kinderen en hun ouders ontvangen na
enkele weken een rapportage van de gemaakte toetsen. Mocht de uitslag ertoe leiden dat de
leerkrachten het gegeven advies moeten heroverwegen (alleen van toepassing als de uitslag hoger is
dan het advies), dan nemen wij uiteraard contact met u op.
Aansluiting PO-VO toets groep 7:
Ook groep 7 krijgt dus een nieuwe toets van AMN. In plaats van de entreetoets maken zij de
‘Aansluiting PO-VO toets’. Deze vormt een goede basis voor een goed onderbouwd schooladvies in
groep 8. Ook deze wordt digitaal en adaptief afgenomen op 16 t/m 18 april.
Het grote verschil met de entreetoets, is dat er bij de afname in groep 7, niet alleen gekeken wordt
naar capaciteiten en vaardigheden van een kind, maar ook naar interesses, gedrag en houding.
Hiervoor wordt door leerling, ouders en leerkracht een vragenlijst ingevuld. Zo vormen we een
compleet360 graden beeld van de leerling. De resultaten worden in samenhang beschouwd. Er wordt
dus niet alleen gekeken naar wat een kind al geleerd heeft. We kijken ook naar wat een kind van
nature in huis heeft én hoe gemotiveerd iemand is om eruit te halen wat erin zit. Onderzoek leert dat
de genoemde factoren belangrijke voorspellers zijn voor studiesucces en leerresultaten.
We kijken er naar uit om samen met de kinderen deze nieuwe vorm van toetsen te gaan ervaren!
Met de ouders van de kinderen in groep 7 wordt de uitslag en daarmee het voorlopig advies in juni
doorgesproken.
MR Versterking gezocht:
Met ingang van het nieuwe schooljaar zoekt de MR een nieuwe ouder! Bij het
tevredenheidsonderzoek hebben meerdere ouders aangegeven geïnteresseerd te zijn in de MR. Dit is
uw kans! Als u dit heeft aangegeven, vragen wij u een mailtje te sturen naar:
mr.bs-sprankel@liemersnovum.nl
Wilt u graag ervaren hoe een vergadering verloopt? Op dinsdag 7 mei om 19.30 uur bent u van harte
welkom om bij de volgende vergadering aan te sluiten. Graag even aanmelden via bovenstaand
emailadres. Houdt u Klasbord in de gaten voor de agenda.

Spelenderwijsorkest:
Er zijn tot nu toe enkele aanmeldingen voor het orkest op vrijdagmiddag, maar er zijn nog vele
plaatsen vrij! Veel kinderen zijn enthousiast over het bespelen van de instrumenten tijdens de
muzieklessen op school; dit is hun kans om geheel gratis 7x in een heus orkest te oefenen. Geeft u ze
het laatste duwtje in de rug? Praktische informatie vindt u verderop in deze nieuwsbrief.
Paaslunch
Op de laatste donderdag voor de meivakantie, 18 april, wordt er door de oudervereniging een
gezellige paaslunch georganiseerd. De kinderen hoeven deze dag geen eigen lunch mee te nemen.
Deze schooldag duurt gewoon tot 14.10 uur.
Op tijd beginnen
Het is erg storend als de juf of meester al begonnen is en zij onderbroken worden door kinderen die
te laat binnenkomen. Voor het kind is het nog het meest vervelend, niemand vindt het prettig om
een gestarte groep binnen te treden. Daarom wederom het verzoek: zet uw wekkers op tijd, leg van
tevoren spullen klaar en leer hiermee uw kinderen dat op tijd komen een hele prettige eigenschap is,
waar je de rest van je leven plezier van hebt. Wij rekenen op uw medewerking.
Wie zijn er jarig in april?

Luna 5/6
Floor 3/4
Joep 1/2
Mylano 1/2
Vince 1/2
Vera 5/6
Liza 7/8
Jari 5/6

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Koningsdag 27 april 2019
Het is bijna weer zover!! Dan vieren we met alle kinderen Koningsdag
en zal de Cluse omgetoverd worden tot een waar Oranje-speel-paradijs!
Er is van alles te doen en te beleven: een groot springkussen, popcorn kraam, schminken,
knutselen, lego blokken en het welbekende ‘enveloppen-trekken’!
Kortom, ook dit jaar hebben we weer alles uit de kast gehaald om van deze feestdag weer een
mooi dorpsevenement te maken. In samenwerking met schutterij Vrede&Vriendschap,
Koninklijke Muziekvereniging St. Caecelia, CV de Clusenarren en de Cluse.
Om deze feestelijke dag mogelijk te maken, doen we wederom een beroep op alle inwoners
om dit dorpsevenement financieel te steunen. Tussen 1 april en 5 april zullen we een huisaan-huis collecte houden en hopen op deze manier de benodigde middelen bijeen te krijgen.
Met uw bijdrage gaan wij er weer een groot feest voor alle kinderen van maken.
Namens de kinderen alvast hartelijk dank!

Programma Koningsdag 2019:
10:00
10:45
12:00
12:30
13:00

Verzamelen bij het schoolplein voor de optocht
Binnenkomst Schutterij en Muziekvereniging, officiële opening
en start van de festiviteiten
Prijsuitreiking versierde fietsen
Loterij voor de hoofdprijzen
Einde

We hebben er ontzettend veel zin in en
hopen op jullie komst!!
Oranjecomité Herwen

Met kinderen op weg van Palmpasen naar Pasen
De oecumenische werkgroep is in 2017 ontstaan met het maken en versieren van Palmpaasstokken.
Ook dit jaar bent u weer van harte welkom.
Van Palmpasen tot Pasen is er een programma met wisselende locaties enerzijds bij de Protestante
Kerk of RK kerk te Lobith. U kunt aansluiten waar en wanneer u wilt.
Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 13 april 14.00 uur-16.00 uur
Palmpasenstok maken in de Ontmoeting van de protestantse kerk in Lobith met uitleg over dit
gebruik. Een gezellige middag waar de stok wordt versierd. En natuurlijk zal iets lekkers tijdens het
knutselen niet ontbreken. Ook krijgen de kinderen een verrassing (DVD) mee naar huis.
Zondag (palmzondag) 14 april 10 uur
We starten gezamenlijk in de protestantse kerk met de zelfgemaakte Palmpasenstok. De kinderen gaan
naar de kinderkerk en vanuit daar lopen we naar de dagopvang gezeten op de markt te Lobith. Om 11u
start de mis in de RK Kerk waar de kinderen een palmtakje in hun Palmpasen- haantje mogen
ontvangen. Dit zal ongeveer 15 min. duren.
Witte Donderdag 18 april 17.30 - uiterlijk 19 uur
Het Avondmaal. Samenkomst in de Pastorie van RK Kerk met kinderen en hun ouders. De
Sedermaaltijd wordt uitgelegd en daarna eten we gezamenlijk de broodmaaltijd (met pindakaas, kaas,
worst en hagelslag)
Goede Vrijdag 19 april Kinderkruisweg 15.00 uur
Eenieder wordt uitgenodigd om de kruisweg te vieren in de RK kerk te Lobith.

Zondag 1e paasdag 21 April 10.00 uur
Familieviering in de protestantse kerk in Lobith.
Voor de kinderen wordt er het Paasverhaal verteld tijdens de kinderkerk.
Na de viering gaan we naar buiten om eitjes te zoeken. Hierbij mogen alle kinderen zich aansluiten,
ook degenen die niet in de kerkdienst aanwezig waren.
Verzamelen om 11.15 uur bij de uitgang van de protestantse kerk.
Opgave van te voren is voor de meeste activiteiten niet nodig. Alleen voor zaterdag 13 april zou het
fijn zijn als we weten hoeveel kinderen er komen. Dit i.v.m. het aantal Palmpasenstokken.
Al het benodigde materiaal zal door ons worden verzorgd.
En zeker voor de broodmaaltijd (witte donderdag) zou het fijn zijn als er eventuele dieetwensen
doorgegeven worden.
Opgeven kan bij:
Eva Ouwehand (evaouwehand@xs4all.nl) of
Elly Ariessen
(ellyariessen@gmail.com)
Wij verheugen ons alvast op jullie komst! Ouders, opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook van harte
welkom!
Met vriendelijke groet,
De oecumenische werkgroep Lobith-Tolkamer.

