Nieuwsbrief
december-januari 2019

Beste ouder(s),
De afsluiting van het jaar 2018 staat voor onze deur. Voor ons team op Sprankel staat dit jaar in het
teken van afscheid nemen en ook in het teken van een nieuwe start maken. En dat is niet altijd even
makkelijk. Afscheid nemen gaat samen met een gevoel van weemoed en/of verdriet. Een nieuw
begin brengt de nodige spanning en soms wat opstartproblemen, maar gelukkig vooral ook nieuwe
energie. Persoonlijk heb ik dit jaar ook zo mogen ervaren. Geen verandering, zonder ‘gedoe’. Wat is
het dan fijn om in een betrokken en warme gemeenschap terecht te mogen komen, waar zoveel
mensen voor elkaar klaar staan. Via deze weg wil ik dan ook iedereen hartelijk bedanken voor jullie
open en positieve houding na mijn komst in augustus. Met het vertrek van juf Lia viel verdwenen vele
jaren van kennis, professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid bij Sprankel. Er valt nog veel voor
mij te leren, maar ik krijg ongelooflijk veel energie van het enthousiaste team, de lieve kinderen, en
u, betrokken ouders! Ik kijk er naar uit om samen met jullie allemaal een fantastisch 2019 van te gaan
maken! Via deze weg wens ik u vast hele fijne feestdagen met degenen die u nabij zijn!
Hartelijke groeten, Karen Klompmaker
Agenda:
20 december Kerstviering 17.00-19.00 uur
21 december Alle kinderen om 12.00 uur vrij
22 december t/m 6 januari KERSTVAKANTIE
7 januari Weer naar school, inloop met koffie
8 en 15 januari korfbalclinics
16 januari spreekuuur jeugdarts
17 januari verkeersgroep 19.30 uur
22 en 29 januari basketbalclinics
29 januari 19.30 MR vergadering

NB 27 maart is onze studiedag in tegenstelling tot 20 maart, dat staat verkeerd op de kalender!
Innen vrijwillige ouderbijdrage
Door de invoering van de privacywet en de onduidelijkheid die dit meebracht ten aanzien van het
verstrekken van gegevens, heeft de oudervereniging helaas moeten wachten op de juiste leerling
gegevens. Dit heeft tot gevolg dat de vrijwillige ouderbijdrage niet in het najaar is geïnd, zoals u
gewend was. Dit vindt nu plaats in de maand januari. Mede namens bestuur LiemersNovum onze
oprechte excuses hiervoor.
Schoenmaatjes
Wat hebben de kinderen met elkaar veel dozen weten te vullen! Wij waren blij verrast om te zien

hoeveel moeite er is gedaan om alles voor elkaar te krijgen, dus via deze weg een groot compliment
voor u en uw kind(eren)! Er werden zelfs op vrijdagmorgen nog weer aanvullingen gebracht om het
nog completer te maken, wij vonden dit hartverwarmend om te zien. En nadat alles was ingepakt
met mooi papier, werd het ‘decembergevoel’ in school helemaal tastbaar.
Helaas kwam er geen reactie vanuit de ouders om de dozen naar Nijmegen te brengen. Gelukkig
kwam uiteindelijk op het laatste moment de verlossende oplossing vanuit Kim de Jong, die voor ons
wist te regelen dat de dozen door het transportbedrijf H. van der Berg te Duiven op tijd naar het
schoenmaatjesdepot in Vaassen werden gebracht. Kim en firma Van der Berg, via deze weg: heel
hartelijk bedankt!

Overblijfrooster
Komende week ontvangen de ouders die helpen bij het overblijven een nieuw overblijfrooster. Het is
al duidelijk dat we vanaf januari zeker weer extra handen kunnen gebruiken! Vindt u het leuk om
ongeveer eens in de 2 a 3 weken alle kinderen samen te zien eten en mee te genieten van de fijne
sfeer in school? Geef u (of opa/oma/ eenzame senioren buren) dan gauw nog op! We verwachten u
rond 11.55 uur in de hal en voor 12.30 uur bent u alweer klaar. U helpt met het openen van bekers
en trommels, geeft aandacht aan het rechtzitten en dooreten en helpt met opruimen en
schoonmaken als de kinderen naar buiten zijn. Als u een keer niet kunt, kunt u via de groepsapp
aanvragen wie er kan ruilen. Graag hoor ik welke dagen u zou kunnen. Uw mail mag naar: directie.bssprankel@liemersnovum.nl of geef de juf in de klas even een seintje!
Kerstviering (herhaling)
Op donderdag 20 december viert Sprankel kerstfeest! Deze avond is niet alleen voor ouders maar
ook voor broertjes en zusjes die niet op school zitten, opa en/of oma, of uw vaste oppas die altijd
klaar staat voor uw kinderen! U heeft via uw kind van de OR een brief met informatie ontvangen.
Nogmaals: het is de bedoeling dat u (indien mogelijk met uw kind) iets lekkers maakt voor het
kerstbuffet. Bij de klassen hangt inmiddels een lijst waarop u kunt zetten welk gerechtje u verzorgt. U
kunt de hapjes tussen 14.00 en 17.00 op school brengen. Als het gerecht warm gehouden dient te
worden, wilt u daar dan zelf een rechaud voor meenemen?
De kinderen moeten om 17.00 uur op school zijn met een eigen lampion, ze gaan dan met de
leerkrachten een wandeling maken. Aansluitend gaan de kinderen naar binnen en starten in hun
eigen lokaal met het kerstdiner. Groep 1 en 2 zitten in hun eigen klas en hebben hun buffet in de klas
staan. De groepen 3 t/m 8 hebben het buffet in de gang staan. Ouders, verzorgers, broers en zussen

mogen niet binnen of in de klassen komen, ook niet tijdens of na het diner. Wilt u hier voor de rust
in school rekening mee houden en ook uw andere kinderen daar vooraf op wijzen? Hartelijk dank!
Voor u is er plek in een grote tent bij school en daar wordt de innerlijke mens tegen een kleine
vergoeding goed verzorgd en kunt u meedoen met vrolijk vermaak! Begint u vast met het sparen van
wat muntgeld...Het einde van de avond is om 19.00 uur met een leuke activiteit voor de kinderen.
Kerstvakantie
Alle kinderen zijn vrijdag 21 december om 12 uur vrij. Wij beginnen weer op maandag 7 januari en
om het jaar gezamenlijk goed te beginnen, zouden we het fijn vinden als u die morgen een kop koffie
met ons meedrinkt in de hal.
Wie zijn er jarig in januari?
Khadija
Abdulaziz
Bradley
Rebecca
Jasmijn
Isis
Harm
Jente
Ties
Hugo
Janna

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Het team van Sprankel wenst u alvast
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Oecumenische adventsdienst

De oecumenische werkgroep organiseert dit jaar weer een speciale adventsdienst op
zaterdag 15 december.
Vooraf aan de dienst zal er een inloop zijn bij de ingang van de kerk, met volop licht en
'vurige' warmte. Je kunt elkaar ontmoeten bij een heerlijke kop chocolademelk of voor de
liefhebber een beker glühwein. Bovendien zal dit begeleid worden door de prachtige klanken
van de midwinterhoornblazers.
De dienst zal ook voor kinderen aantrekkelijk gemaakt worden, en zij zijn dan ook van harte
welkom!
Waar; Katholieke Kerk in Lobith
Wanneer; zaterdag 15 december vanaf 18.30u, dienst begint om 19u.

