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Nieuwsbrief juni/juli 2019

28-06-2019 Spelenderwijsorkest
01-07-2019 Toneel groep 1 t/m 6 18.30 uur dorpshuis Aerdt
02-07-2019 Musical 7/8 en afscheid groep 8 18.15 uur Sprankel
03-07-2019 Meester en juffendag (geen eten en drinken mee!)
uitzwaaien groep 8
om 14.10 uur afscheid juf Suzanne
19.00 uur openluchtconcert Spelenderwijsorkest
04-07-2019 Wennen in de nieuwe groepen
05-07-2019 Laatste schooldag, alle kinderen om 12.00 uur uit
Schoolreis en kamp 2019
We hebben met groep 7/8 kunnen genieten van een heel fijn kamp in Doesburg! Mede dankzij de
hulp bij de inkoop, het koken en het vervoer van kinderen en fietsen is het een groot succes
geworden. Ouders die ons hebben geholpen: héél hartelijk dank! Voor de toekomst gaan we op zoek
naar een nieuwe locatie en zullen we een aantal wijzigingen doorvoeren. De huidige groep 6 en 7
gaan komend jaar nog op dezelfde manier op kamp zoals u gewend was. Meer informatie volgt na de
zomer.
Het schoolreisje was ook een heerlijke dag voor Sprankel. De kinderen kwamen moe maar voldaan
terug uit het openluchtmuseum. Ouders van de oudervereniging, héél hartelijk dank voor het
organiseren en helpen begeleiden van deze dag!
Even voorstellen:
Hallo kinderen en ouders van Sprankel,
Wat leuk dat ik op jullie school kom werken vanaf augustus.
Ik ben Nikki van Laar, 37 jaar en sinds 2003 juf. Ik woon samen met mijn vriend, 2 kinderen en ons
hondje in Zevenaar. Oorspronkelijk kom ik uit Noord-Holland, maar woon alweer 15 jaar in het
oosten des lands en wil hier niet meer weg. De vriendelijkheid, gemoedelijkheid en saamhorigheid
van de mensen hier voelen ook na al die jaren nog steeds als een warm bad.
In mijn vrije tijd lees ik graag, sport ik en doe ik graag leuke dingen met mijn gezin. De komende jaren
zal die vrije tijd ook grotendeels gevuld gaan worden met mijn studie HRM, daar ga ik naast mijn
baan mee beginnen in september. Na het afronden van mijn PABO opleiding ben ik begonnen als
invalleerkracht en heb zo veel scholen leren kennen. Ik heb 13 jaar met veel plezier gewerkt op jullie
buurschool Sint Franciscus in Babberich, waar ik verschillende (combi)groepen van 3 t/m 7 heb
gehad. Men typeert mij als open, enthousiast en vriendelijk. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe
uitdaging, op jullie school, met nieuwe kinderen, ouders en collega’s.
Ik hoop jullie snel te ontmoeten!
Groetjes, Nikki van Laar
nikki.vanlaar@liemersnovum.nl

Beste ouders,
Graag wil ik mij even aan u voorstellen. Ik ben Stefanie van der Leer, vanaf volgend schooljaar de
nieuwe intern begeleider van Sprankel. Ik woon samen met mijn man en ons zoontje Stijn van 3
jaar in Duiven. De afgelopen 14 jaar ben ik werkzaam geweest op twee basisscholen in Ede.
Sprankel is voor mij een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb. Ik kijk ernaar uit om de
leerlingenzorg op Sprankel mee vorm te geven en samen met het team en u als ouders ervoor te
zorgen dat de kinderen een fijne basisschooltijd hebben. Mocht u vragen hebben, kunt u altijd
binnenlopen, graag tot volgend schooljaar!
Hartelijke groet,
Stefanie van der Leer
ib.bs-sprankel@liemersnovum.nl

Nieuwsbericht van de MR
In mei jl. heeft de MR 2 vergaderingen gehad en de volgende zaken zijn aan de orde gekomen:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

MR vacature
Het communicatie- en PR Plan is doorgenomen, besproken en met een aantal aanpassingen
vastgesteld.
Het jaarplan is besproken. Een aantal punten uit het jaarplan zijn doorgeschoven en opnieuw
gepland. Dit had te maken met de audit die in februari is geweest. Bijna alle zaken uit het
jaarplan zijn aan de orde geweest en heeft Karen een toelichting gegeven op de stand van
zaken.
De opbrengsten van alle groepen zijn besproken.
Alle scholen van Liemers Novum krijgen in de komende 4 jaar een audit. Sprankel was als
een van de eerste scholen aan de beurt. Het team had zich goed voorbereid en de MR heeft
hier deels aan meegewerkt. Het verslag van de audit wordt eerst door Karen besproken met
het bestuur en vervolgens met het team en de MR. Karen heeft de conclusies uit het verslag
gedeeld met de MR. De audit heeft een aantal zaken opgeleverd waarmee het team mee aan
de slag kan gaan en gelukkig heeft geen verrassende dingen opgeleverd. De MR blijft dit
volgen.
De schoolgids, vakantierooster en schooltijden voor het volgende schooljaar zijn besproken.
De MR heeft een toelichting gekregen over de nieuwe werkwijze Office 365.
De resultaten van de veiligheidsmonitor van het afgelopen schooljaar zijn besproken.
De begroting is doorgenomen en besproken en Karen geeft een toelichting op de financiën
2019 / 2020.
Vanuit de nieuwe CAO is bepaald dat er een werkverdelingsplan op iedere school moet
komen. Dit betekend voor iedere school dat het team een plan moet maken waarin
inzichtelijk is welke taken van belang zijn voor het onderwijs. Een aantal besluiten moeten
nog genomen worden en dit wordt met het team besproken.
De ouderavond is aan de orde geweest. Zoals al eerder gemeld in de nieuwsbrief is deze
verplaatst naar het nieuw schooljaar. Datum volgt nog.
De opbrengsten van de AMN score en de eindtoets van groep 8 zijn besproken.
De MR is akkoord gegaan met het uitstellen van het schoolplan. Het is een vernieuwend plan.
Dit schoolplan is voor 4 jaar geldig en het jaarplan wordt hiervan afgeleid. Uiteraard wordt er
verder gegaan met het jaarplan.

De vacature voor de MR is inmiddels ingevuld.
De voorzittersrol van de MR wordt vanaf aankomend schooljaar overgenomen door Niels Linssen.
Hieronder zal Niels zich voorstellen. Welkom Niels!
Mijn naam is Niels Linssen en ik ben vader van Cas (6) en Fem (bijna 4). Sinds 2013 ben ik vanuit `sHeerenberg verhuist naar Aerdt. Hier woon ik dan ook alweer 6 jaar samen met Loes en de kinderen.
Sinds drie jaar ben ik lid van de oudercommissie op een kinderdagverblijf in Zevenaar. Als Fem 4 jaar
wordt komt mijn rol daar te vervallen.
Als lid van de oc in Zevenaar heb ik mogen ervaren hoe belangrijk het is dat er ook door ouders
wordt meegekeken en meegedacht in de keuzes die worden gemaakt. De visie van ouders is
belangrijk voor het maken van de juiste keuzes in het belang van de kinderen.
Een medezeggenschapsraad of ouder commissie zorgt tevens voor openheid en transparantie. Voor
mij persoonlijk als vader vind ik dat heel belangrijk en wil ik graag weten wat er speelt op de school
van mijn kinderen. Als aankomend voorzitter van de MR op Sprankel hoop ik dat andere ouders dit
net zo belangrijk vinden en de weg naar de MR weten te vinden.
Bijzonderheden komende week:
Nog even op een rijtje:
Maandagavond: ouders en opa’/oma’s zijn om 18.30 uur van harte welkom in
dorpshuis eensgezindheid te Aerdt voor de toneelvoorstelling van de groepen
1 t/m 6. Ook de kinderen van groep 7/8 mogen komen kijken!
Dinsdag: onder schooltijd kijken alle kinderen vanaf 10.15 uur naar de musical. Opa’s en oma’s die ’s
avonds niet kunnen en andere belangstellenden zijn dan van harte welkom! ’s Avonds om 18.30 uur
is de musical van groep 7/8 op school voor het gezin van de acteurs en hun opa’s / oma’s! De deuren
gaan al om 18.15 uur open. Aansluitend blijven alléén de kinderen uit groep 8
en hun vaders en/of moeders voor het afscheid. Andere familieleden (ook broers en zussen) nemen
na de musical afscheid en gaan naar huis.
Woensdag: meester- en juffendag. Op deze dag worden alle verjaarden in één keer gevierd met
gezellige activiteiten. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen! Om 14.10 uur kunt u
in de hal afscheid nemen van juf Suzanne. Om 19.00 uur hopen we op ons schoolplein zoveel
mogelijk ouders en kinderen te mogen begroeten voor de uitvoering van ons Spelenderwijsorkest in
samenwerking met de muziekverenigingen uit Herwen en Aerdt.
Donderdag: de kinderen gaan in de ochtend een uurtje wennen in de nieuwe groep.
Vrijdag: om 12.00 uur begint de zomervakantie en is iedereen vrij. Denkt u eraan om uw kind(eren)
aan te melden voor de jeugdvakantiespelen?! Vanaf 30 juni wordt er voor deze spelen ook in
Herwen gecollecteerd. Dit jaar is er voor het eerst een activiteit voor de Kiezeltjes (de jongste groep
kinderen) bij Sprankel! Dit zal zijn op woensdag 7 augustus.
Kijkt u ook nog even in de bijlage van deze mail met informatie over de zomerschool in Lobith?
Tot slot voor álle voorstellingen: de kinderen die op het toneel staan/ hun instrument bespelen,
hebben allemaal heel hard daarvoor geoefend. Komen er kleine broertjes of zusjes mee, die er meer
of minder zin in hebben, dan kan dat erg afleiden. Wilt u in dat geval dan even buiten de zaal
afleiding voor ze zoeken? Dan kan de voorstelling door iedereen goed gevolgd worden. Hartelijk
dank!
Kalender/schoolgids:
Zoals gebruikelijk krijgt uw oudste zoon of dochter komende week een kalender van Sprankel mee
naar huis met daarin de activiteiten voor komend schooljaar. De nieuwe schoolgids kunt u na de
zomer per mail tegemoet zien. Voor nu nog 1 keer de juiste vakantie- en studiedagen:

Studiedagen

19-aug-2019 t/m 20-aug-2019
09-sept-2019 t/m 10-sept-2019
Herfstvakantie
14-okt-2019 t/m 18-okt-2019
Kerstvakantie
23-dec-2019 t/m 03-jan-2020
Studiedag
14-febr-2020
Voorjaarsvakantie 24-febr-2020 t/m 28-febr-2020
Goede vrijdag
10-apr-2020
2e Paasdag
13-apr-2020
Meivakantie
27-apr-2020 t/m 08-mei-2020
Hemelvaart
21-mei-2020 t/m 22-mei-2020
Pinksteren
1-jun-2020
Studiedag
18-jun-2020
Zomervakantie
13-jul-2020 t/m 21-aug-2020

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 migratie-achtergrond, 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

De volgende organisaties werken samen bij ‘Sterk door taal!’:

Van andere instanties:

Vrijwilligers worden geschoold in samenwerking met:

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb.
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de
zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want
doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het
AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de
zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst
50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een
zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden
in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen
lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de
boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is
geopend tot en met 31 augustus.

