Nieuwsbrief extra 29 mei 2020

01-06 Tweede pinksterdag, alle kinderen vrij
12-06 ANWB Streetwise groepen 5 t/m 8
18-06 Studiedag! alle kinderen vrij

HELE DAGEN SCHOOL VANAF 8 JUNI
Eindelijk kwam het goede nieuws , dat we de
laatste weken van het schooljaar weer hele
dagen met alle kinderen kunnen en mogen
doorbrengen. Vanaf 8 juni opent Sprankel de
deuren weer hele dagen voor alle kinderen van
de school. Voor ouders blijft de school
vooralsnog gesloten. Met ingang van 8 juni
wordt door scholen geen noodopvang meer
aangeboden. We blijven de verschillende in- en uitgangen voor de groepen gebruiken, de
groenstrook voor de fietsen van groep 3/4 en we vragen u nog steeds om buiten het schoolplein te
wachten. Inmiddels heeft ons bestuur LiemersNovum hun standpunt duidelijk gemaakt ten aanzien
van verschillende activiteiten. Dit hebben we binnen ons team, de OV en MR afgestemd en de
uitkomsten kunt u in deze nieuwsbrief lezen.

Thuisblijfregels
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten3 blijft thuis:
• Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Tijdelijk minder ruiken en proeven.
• Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school
en de opvang.
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag
heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen
thuisblijven. Zie voor meer informatie: : https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
• wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd gaat de
leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis.
De leerling gaat dan ook niet naar de BSO. Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een
ouder/ verzorger opgehaald.

Bereikbaarheid school
Helaas blijkt onze telefoonprovider deze weken niet altijd goed te werken en springt hij soms erg
snel op het automatische antwoordapparaat. Hier wordt aan gewerkt. Wilt u het in dat geval later
nogmaals proberen en/of een mailtje sturen naar directie.sprankel@liemersnovum.nl? Dankuwel!

Ouderenquête / KinderMR
We zijn als team volop aan het nadenken over het onderwijs op Sprankel. Afgelopen jaar hebben wij
al een aantal speerpunten met elkaar benoemd en zijn we gaan onderzoeken welke vormen daarvan
bij onze school en leerlingen passen. Nu hebben we de kans om veel te leren van de periode van
thuisonderwijs. Daar stellen we met hulp van de MR een vragenlijst over op. We hopen op veel
reacties, zodat we dit kunnen meenemen in onze ontwikkeling! In de loop van komende week kunt u
deze vragenlijst via uw email verwachten. Ook de kinderen zullen we via een vragenlijst, tijdens
schooltijd, bevragen.

Toetsen en rapport
Doordat de kinderen maar een beperkt deel van de onderwijstijd ook werkelijk onderwijs gehad
hebben, vinden wij het niet reëel om de gebruikelijke toetsen van ons leerlingvolgsysteem (CITO) af
te nemen. Hierbij worden kinderen namelijk vergeleken met een gemiddelde van een groep
leerlingen, die meer uren onderwijs genoten hebben. We vinden het daarom zinvoller, éérst het
onderwijs aan te bieden en daarna pas deze genormeerde toetsen af te nemen. We kiezen er op
Sprankel daarom voor, pas in het nieuwe schooljaar, na ongeveer 4 weken onderwijs, deze toetsen
af te nemen.
Voor groep 7 geldt, dat we wel de ‘aansluitingstoets’ af nemen, omdat die een indicatie geeft voor
het voortgezet onderwijs en anders genormeerd wordt. Hier kunnen we dan in het nieuwe jaar het
leerlingvolgsysteem nog eens naast leggen om de ontwikkeling extra goed in kaart te brengen.
Ouders van groep 7 worden hierover na het weekend apart geïnformeerd.
De kinderen worden natuurlijk wel ‘beloond’ voor hun harde werken door middel van een
eindrapport. Dat we anders gewerkt hebben, betekent niet dat we geen beeld van uw kind hebben.
De methodes hebben eigen toetsen die we net als altijd nu ook zullen gebruiken, en gelukkig levert
de digitale verwerking ook veel data op om te analyseren. Daarnaast hebben we een beeld gekregen
van hoe uw kind om is gegaan met het thuisonderwijs: voelden ze zich betrokken, lukte het om een
hele week te plannen en zich aan die planning te houden, konden ze zich concentreren, etc.? U zult
begrijpen dat de cito-resultaten deze keer ontbreken. En dat bepaalde vakgebieden op het rapport
niet ingevuld kunnen worden, omdat deze niet of te weinig aangeboden zijn. De facultatieve
oudergesprekken zullen via videobellen gevoerd worden. U krijgt hiervoor dan een uitnodiging via
mail en wordt dan gevraagd om de app van Microsoft Teams op uw device of PC te installeren (of
wellicht staat die er nog op van uw kind!).

Lunch en overblijven
Om zo min mogelijk volwassenen in school te krijgen, gaan
we in elk geval tot de zomervakantie het overblijven zelf
opvangen en dat doen we niet in de hal, maar in de groepen
zelf. Alle betrokkenen die normaal gesproken helpen, zijn de
komende periode dus vrij geroosterd van taken.
Denkt u vanaf 8 juni dus weer aan het meegeven van fruit,
lunch en 2x drinken?

Muzieklessen en gymlessen
Meester Berry maakt net als onze stagiaires deel uit van het team van Sprankel en het is de
bedoeling dat hij vanaf 8 juni weer muzieklessen zal verzorgen.
De gymlessen zullen weer hervat worden, maar buiten. Kinderen hoeven hiervoor geen gymkleding
mee te nemen, makkelijke kleding en schoen zijn prettig.

ANWB Streetwise
Eén van de weinige activiteiten die wél door kan gaan
voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 is de
verkeersdag die door de ANWB georganiseerd wordt.
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 12 juni tijdens reguliere
schooltijden. We hebben geluk dat deze door kan gaan,
dankzij de grote ruimte die we om Sprankel heen hebben
en de begeleiding die gedurende de dag niet in school
hoeft te zijn. Bij echt veel regen zullen we dan wel
genoodzaakt zijn dit programma te annuleren.

Studiedag
De geplande studiedag van donderdag 18 juni laten we ook doorgaan. We begrijpen dat deze dag nu
ongelukkig valt, echter is dit de enige dag voor de zomervakantie, dat we nog met gehele team bij
elkaar zijn. Ook zijn er een aantal belangrijke onderwerpen, die we op die dag gepland hebben, zoals
het meenemen van de uitslagen van de vragenlijsten in de ontwikkeling van het onderwijs op
Sprankel. Noteert u deze datum in uw agenda!?

Diverse activiteiten einde schooljaar
Wandelen voor water
Als actie voor een goed doel hadden wij ons dit jaar aangemeld bij de organisatie ‘wandelen voor
water’. Deze organisatie heeft aangegeven dat wij de reeds ontvangen materialen mogen bewaren
en zij volgend jaar alsnog een gastles komen verzorgen en dus prikken we opnieuw een datum rond
juni 2021 en gaan dan samen ‘wandelen voor water.’

Schoolreis, informatieavond, toneeldag groep 1 t/m 6
Van deze activiteiten heeft ook ons bestuur LiemersNovum aangegeven dat we deze dit schooljaar
helaas niet meer kunnen organiseren, vanwege de te grote groepen die bij elkaar komen en
verplaatsingen die daarbij horen. We betreuren dit natuurlijk zeer! Over de ouderbijdrage van dit
schooljaar ontvangt u binnenkort een brief namens de oudervereniging.

Kamp, musical en afscheid groep 8
Voor groep 8 hebben we vooral gekeken naar wat er wél kan.
Kamp gaat het helaas echt niet lukken. Wel gaan de kinderen
van groep 8 aan de slag om zichzelf op een bijzondere,
andere manier te presenteren tijdens een afscheidsavond.
Deze zal op dinsdag 7 juli, bij voorkeur buiten op het plein,
plaatsvinden, met alleen de kinderen en ouders van groep 8
en in aangepaste vorm. We gaan er, met in acht neming van
RIVMmaatregelen, toch een bijzonder moment van afscheid
van maken. Overdag hebben de kinderen van groep 8 samen
met hun meester en juf een apart feestelijk programma!

Feest& afscheidsdag
Op woensdag 8 juli verzorgt groep 7 dan als gebruikelijk een afscheidsontbijt voor groep 8 en zullen
zij daarna door de hele school worden uitgezwaaid. Voor de andere kinderen volgt er dan een
feestelijk programma om dit bijzondere jaar, samen op een fijne manier af te sluiten. Op deze dag
vieren we ook nog de komst van onze 100e leerling! De juffen en meester organiseren dit helemaal
met elkaar en we zullen dan (helaas!) ook niet om ouderhulp verzoeken. Dit is tevens de allerlaatste
werkdag van juf Henriëtte, dus daar zullen we natuurlijk ook samen met de kinderen aandacht aan
besteden.
Tot slot wens ik u allen weer veel gezondheid en een zonnig pinksterweekeinde!

Beste ouder,
Nadat we enkele maanden geleden moesten besluiten Techniekdag de Liemers van het voorjaar te
verplaatsen naar het najaar, is nu besloten om alle Techniekdagen voor 2020 te annuleren. De

ontwikkeling van het coronavirus blijft onzeker en daardaar is nu nog niet te voorzien of grote
evenementen als de Techniekdag in het najaar weer plaats kunnen vinden.
Wij gaan ervoor om in het voorjaar weer fantastische Techniekdagen te kunnen organiseren en hopen dan
opnieuw een beroep te mogen doen op jullie support. Zodra we een nieuwe datum hebben, ontvang je
hierover bericht van ons.
Ondertussen kijken wij naar andere manieren om jongeren te kunnen inspireren voor Techniek &
Technologie. Het blijft immers noodzakelijk om toekomstige technici te enthousiasmeren.
Blijf gezond en graag tot later.

Met vriendelijke groet,
namens de hele werkgroep,
Leonie Dijkhof, VNO-NCW Midden
Renate Berndsen, Lindus

