Nieuwsbrief augustus 2019

23-08-2019 voorstellen meester Brandon
27-08-2019 start schooljudo
03-09-2019 schooljudo
09 & 10-09-2019 studiedagen, kinderen vrij
17-09-2019 schooljudo
23-09-2019 doktersassistente 10/11 jarigen
24-09-2019 schooljudo (laatste keer)
Start schooljaar
We waren gisteren blij iedereen weer gezond
op school te kunnen begroeten! Fijn dat er
veel ouders in de gelegenheid waren om een
kopje koffie in de hal te drinken en elkaar
even te ontmoeten, dit was een fijne start. Juf
Nikki en juf Stefanie zijn voorgesteld en goed
van start gegaan.
De eerste weken is er in alle groepen veel
aandacht voor de groepsvorming. Door middel van verschillende activiteiten zorgen de leerkrachten
ervoor, dat de kinderen elkaar steeds beter leren kennen en worden positieve eigenschappen
benadrukt. Ook maken de kinderen samen met de leerkrachten afspraken over de gang van zaken in
en buiten de groep. Ze gaan hierbij uit van onze gezamenlijke afspraken, die voor alle kinderen van
Sprankel gelden.
Komende weken, van 27-08 t/m 06-09, houden de leerkrachten op verschillende momenten
startgesprekken met de ouders van nieuwe leerlingen, om uw kind beter te leren kennen. Meer
informatie hierover volgt via Klasbord.
Aanwezigheid collega’s
Na nog wat verschuivingen ziet onze verdeling er als volgt uit:
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Schooljudo
Dit jaar starten we extra goed doordat we 4 weken lang gastlessen krijgen vanuit de landelijke
organisatie “Schooljudo”. De meester die dit gaat verzorgen, meester Brandon, komt zich morgen al
even voorstellen in alle groepen. Behalve de 4 lessen op dinsdagen, is er voor school komend
schooljaar een digitale omgeving beschikbaar met materialen en werkvormen voor in de klas, op het
schoolplein en in de gymlessen. We werken hiermee aan de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve
ontwikkeling van een kind. Én aan de groepsdynamiek van de nieuwe groepen. In de bijlage vindt u
een brief van Schooljudo met verder uitleg.
Gymtijden
Dinsdag
10:30 groep 3-4
11:15 groep 5-6
13:15 groep 7-8

Vrijdag
10:30 groep 5-6
12:30 groep 3-4
13:15 groep 7/8 en 1/2

(groot)Ouderhulp
Ook voor komend jaar zoeken wij weer de nodige extra
handen!
- Op de vrijdagmorgen zijn wij dringend op zoek
naar hulp voor onze Bibliotheek op School: het
helpen van kinderen bij het uitkiezen van
boeken, het uitlenen en terugplaatsen van
boeken zijn de belangrijkste taken.
- Op verschillende dagen zoeken wij hulp bij het
overblijven: tussen 12:00 en 12:30 assisteert u
bij de lunch en helpt met opruimen en schoonmaken als de kinderen naar buiten zijn. We
streven ernaar om de ouders 1 keer in de 3 weken in te plannen op een vaste dag. Er zijn
reserveouders voor als u onverhoopt niet kan.
- We zoeken (groot)ouders die willen helpen bij de schoolwas. Deze krijgt u dan mee op
vrijdag, met het verzoek om de schone was op maandagmorgen weer mee te geven. We
hopen op meerdere ouders, zodat we hierbij ook kunnen rouleren. Een bijdrage als
wasvergoeding is mogelijk.
- Tevens zoeken we zgn. “taalmaatjes”. Uitleg daarover vindt u verderop in deze nieuwsbrief.
- Tot slot zoeken we (groot)ouders die affiniteit met tuinieren hebben voor onze
schoolmoestuin.
Helpt u ons uit de brand?? We horen het graag!!
Voor de andere activiteiten gedurende het jaar, zoals excursies, Sinterklaas, Kerst, Pasen etc.
volgen oproepen via klasbord. Aanmelden kan altijd via een reactie op het bericht van Klasbord,
persoonlijk bij ons team, of een mailtje of briefje naar de leerkracht.

Gezonde lunch en fruitdagen
Ter herinnering: de afspraak is, dat kinderen op maandag t/m woensdag alleen fruit voor de
ochtendpauze bij zich hebben. We hebben afgesproken, dat als er geen fruit meegegeven is, de
kinderen een boterham uit hun lunchtrommel nemen. Uiteraard is het helemaal fijn als de kinderen
gewoon alle vijf de schooldagen fruit mee hebben!
Graag ook uw aandacht voor de gezonde lunch: snoep en koek horen daar niet bij. Wilt u voor de
afwisseling iets lekkers meegeven, dan kan een blokje kaas, een gekookt en gepeld eitje of een
plakje of mini-worstje ook al een hele verrassing voor kinderen zijn!
Wilt u bij de verjaardagstraktatie ook kiezen voor een kleine, gezonde traktatie? Hartelijk dank!
Taalmaatjes gezocht
Het volgende project start bij ons op school
en daarom zoeken we Taalmaatjes!
“Sterk door taal! voor ouders van jonge kinderen”
Als Taalmaatje ben je van grote waarde voor ouders, die beter willen leren lezen, schrijven en
spreken! Je bent de onmisbare schakel!
Want…
Voorlezen, de nieuwsbrief lezen, een gesprek met de leidster of leerkracht voeren, helpen bij
huiswerk… Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is niet voor alle ouders even gemakkelijk. Daardoor
gaat het met hun kinderen op school soms ook minder goed.
Hoe werkt het?
Als Taalmaatje ondersteun je ouders bij het op alle mogelijke manieren oefenen met lezen, schrijven
en spreken. Met name het persoonlijke contact met het Taalmaatje biedt nét dat extra’s. Juist dat
vinden deelnemers zo prettig en helpend. Deelnemers kunnen ouders zijn met een migratieachtergrond, maar ook ouders van Nederlandse afkomst. Én het is écht maatwerk. Er wordt zowel in
groepjes als individueel geoefend.
Als Taalmaatje aan de slag?
Ben je graag met taal bezig en vind je het leuk om te coachen? Heb je een gezonde dosis geduld, kun
je goed improviseren en aansluiten op de behoefte van de deelnemers? Meld je dan aan om als
Taalmaatje aan de slag te gaan! Een Taalmaatje: “Als je merkt dat een ouder zich geholpen voelt,
geeft dat zoveel plezier en voldoening!”
De Taalmaatjes maken o.a. gebruik van de materialen van Taal voor Thuis. Daarvoor is deelname aan
een Basistraining en een Training Taal voor thuis nodig.
Onderdeel Liemers Taalhuis
Het project startte in september 2017 als pilot vanuit het Liemers Taalhuis. Uit de resultaten blijkt
dat het in een behoefte voorziet en een betekenisvolle bijdrage levert om ouderbetrokkenheid te
stimuleren. Het wordt geborgd binnen het gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid.
Meer informatie en aanmelding:
Caleidoz Welzijn
Moniek Vossebeld
(06) 83596172, m.vossebeld@caleidoz.nl

Wie zijn er jarig in augustus?

Julian 5/6
Ioannis 5/6
Luca 7/8
Finn 7/8
Eline 7/8
Mirthe 7/8
Thijs 7/8
Van harte gefeliciteerd en een
hele fijne dag!

Nieuw op school

Dean 5/6
Finn 7/8
Noah 3/4
Anne 1/2
Danique 1 /2

Wij wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd op onze school.
Van harte welkom!

