Nieuwsbrief december 2018

Beste ouder(s),
De feestmaand staat voor de deur! Heeft u er ook zo’n zin in? Samen de goedheiligman ontmoeten
en het grote kinderfeest vieren en daarna door naar de gezellige lichtjestijd rond kerst. Op Sprankel
kijken we ernaar uit om beide feesten samen met u te vieren. We hopen er met u allen een fijne,
sfeervolle tijd van te kunnen maken. Onmisbaar in deze tijden is onze OR, die al weken achter de
schermen druk is om alles in goede banen te leiden. Een groot compliment voor de ouders, die
steeds voor ons klaar staan en ons team zoveel werk uit handen nemen! In onderstaande
nieuwsbrief kunt u lezen hoe we de feesten vieren en we hopen u dan ook graag met uw gezin te
ontmoeten!
Hartelijke groeten, Karen Klompmaker
Agenda:
3 december onderzoek 10-jarigen doktersassistente (brief mee!)
5 december Sinterklaasfeest (tot 12.00 uur)
7 december schoenendozen schoenmaatjes versieren
11 december gr 7/8 kennismakingslessen Liemers College
12 december kerstknutselen
12 december wegbrengen schoenendozen schoenmaatjes (wie rijdt?!)
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
NB 27 maart is onze studiedag in tegenstelling tot 20 maart, dat staat verkeerd op de kalender!
Doktersassistente
Maandag a.s. gaan alle (bijna) 10jarige- kinderen naar de doktersassistente. Als uw kind hiervoor in
aanmerking komt dan heeft u al een vragenlijst ontvangen. Deze dient maandagmorgen op school te
zijn, anders kan het onderzoek niet doorgaan.
Sinterklaas
Op woensdag 5 december is iedereen van harte welkom om op tijd op het schoolplein te verzamelen.
De kinderen hoeven die dag geen eten en drinken mee te nemen, want er wordt door de OR voor
lekkers gezorgd en vanaf 12.00 uur zijn alle kinderen vrij. Samen zingen we op het schoolplein liedjes
totdat Sinterklaas arriveert en daarna gaan we samen naar de hal om hem te verwelkomen. De
kinderen zitten natuurlijk het dichtst bij Sinterklaas en de ouders staan erachter. Dan is het tijd om
afscheid van uw kind(eren) te nemen. Sinterklaas en zijn Pieten blijven op school om in elke klas op

bezoek te gaan en aandacht aan alle kinderen te besteden. In de groepen 5 t/m 8 worden alle
gedichten voorgelezen en surprises uitgepakt. Denken jullie eraan dat die uiterlijk maandag op school
staan?!
Schoenmaatjes
De dozen dienen uiterlijk vrijdagmorgen 7 december op school te zijn, want we gaan ze meteen om
half 9 versieren. Heeft u nog spullen over die niet in de doos passen of dubbel zijn? Legt u ze op het
kookeiland in de hal, dan verdelen wij die over de dozen.
We zoeken nog vervoer voor woensdag 12 december! Als u kunt rijden, geeft u dat dan even door bij
de juf van uw kind. Alvast bedankt!
Kerstknutselen
We kunnen nog kleine stevige doosjes voor het kerst knutselen gebruiken. Deze mogen in maat
variëren tot 14 cm in lengte en breedte. Afgeven in de klas.
Kerstviering
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 ontvangt van de OR een brief met informatie, maar voor de nieuwe
ouders nu alvast wat aanwijzingen. Het is de bedoeling dat u (indien mogelijk met uw kind) iets
lekkers maakt voor het kerstbuffet. Bij de klassen komt een lijst te hangen waarop u kunt zetten welk
gerechtje u verzorgt. U kunt de hapjes tussen 14.00 en 17.00 op school brengen.
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 in de klassen komen. Zij blijven in een grote tent bij school en daar wordt de innerlijke
mens 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.
Juf Marlies
Voor wie het niet op klasbord gelezen heeft, voor de zekerheid nog een keer het bericht:
Vandaag heeft juf Marlies in de klas verteld dat zij een nieuwe uitdaging aangaat! Omdat zij op zoek
gaat naar een hele nieuwe uitdaging, gaat ze de komende periode gebruiken om mogelijkheden te
overdenken en onderzoeken. Dat betekent voor ons dat vandaag haar laatste dag in groep 7/8 was.
Juf Tiny (ma t/m do) en juf Evelyne (vrij) zullen voorlopig voor de groep staan en daarnaast zijn we op
zoek naar een goede passende oplossing voor de ondersteuningsuren. Juf Marlies zal op woensdag
12 december nog op school zijn om te helpen bij het kerstknutselen en dan ook afscheid te nemen
van de kinderen.

Wie zijn er jarig in december?

Levi Evers
Lynn Gerritzen
Noor Gerritzen
Fay Bruns

Allemaal van harte
gefeliciteerd!

Nieuw op school
Vieve Willemsen !

Wij wensen jou en jouw ouders een fijne tijd op onze school. Van
harte welkom!
Van buitenaf:

Nieuws van de Kinderkerk (3-7+)
Viering 16 december: Kerstverhaal
Een herdersjongen liep over de heuvel bij Bethlehem. Achter hem liep een klein schaapje, het
sliep nog een beetje. “Béé,” zei het ene schaapje.
Een ander schaapje liep over de heuvel, het gaapte en geeuwde. Nu waren er twéé kleine
schaapjes bij de herdersjongen. Slaapje en Geeuwtje. “Béé, Béé,” zeiden de twee schaapjes.
Weer een ander klein schaapje liep over de heuvel, het was moe en knikkebolde. Nu waren er
drie kleine schaapjes bij de herdersjongen. Slaapje, Geeuwtje en Knikkebolletje. “Béé, Béé,
Béé”, zeiden de drie kleine schaapjes.
Wil je ook weten hoe het verder gaat met deze schaapjes? En wil je ook op een eenvoudige
manier met je zoon of dochter stil staan bij de betekenis van Kerst?
Kom dan naar de kinderkerkviering van 16 december over het kerstverhaal. Deze keer maken
we er weer een feestelijke kerstviering van, als je wil, mag je je feestkleren aantrekken!
De viering vindt plaats om 11.00 uur in ‘Ons Huis’, Doctor Honingstraat 3 in Zevenaar.
De Kinderkerk is een oecumenische viering voor jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot en
met 7 jaar. We gaan Bijbelverhalen lezen, horen en zien. We gaan samen liedjes zingen,
muziek maken, kleuren, knutselen, spelen en nog veel meer. Tijdens de pauze drinken we
koffie, thee en de kinderen een glaasje ranja. En we staan op een praktische, speelse manier
nog even stil bij het verhaal, we verklappen nog niet precies hoe! Kom gezellig een keer
meedoen!
Tot dan!
Groetjes, Myrthe, Kirsten, Esther en Svintha
Voor vragen kun je terecht bij Svintha Rutjes (06-20536092).

