Nieuwsbrief extra juni 2020

21-06 Vaderdag
23-06 MRvergadering 19.30 uur
24-06 LiemersCollege kennismaking nieuwe leerlingen
29-06 Rapport mee en aanmelden oudergesprekken
30-06 t/m 3 juli facultatieve oudergesprekken
07-07 Afscheidsdag en afscheidsavond groep 8
08-07 Feestdag en afscheid juf Henriëtte
09-07 Doordraaimorgen: wennen in de nieuwe groep
10-07 Laatste schooldag: iedereen om 12:00 uur vrij!
11-07 t/m 23-08 Zomervakantie

Bericht van de GGD
Beleid kinderen groep 1 en 2
- Kinderen tot en met groep 2 met alléén een neusverkoudheid (zonder koorts of andere
luchtwegklachten) mogen naar school, behalve als zij contact hebben gehad met een bevestigde
coronapatiënt of als volwassen gezinsleden klachten van koorts en/of benauwdheid hebben.
Kinderen met koorts of met een volwassen gezinslid met koorts en/of benauwdheid of kinderen die
in contact zijn geweest met een bevestigde coronapatiënt, blijven dus wel thuis.
Dit beleid is aangepast omdat gebleken is dat kinderen jonger dan 6 jaar zonder koorts bijna
altijd verkoudheidsklachten hebben door een ander (verkoudheids)virus dan het coronavirus.
Er worden bijna geen kinderen positief getest op coronavirus, terwijl het testen wel een nare
ervaring kan zijn voor het kind. Ook is gebleken dat kinderen die wel besmet zijn met het
coronavirus, zeer beperkt bijdragen aan de verspreiding ervan.
Beleid kinderen groep 3 t/m 8
- Voor kinderen in groep 3 t/m 8 is het beleid niet veranderd. Indien zij klachten hebben passend bij
een corona-infectie, dienen zij thuis te blijven, ook bij uitsluitend neusverkoudheid. Als een kind
getest wordt en geen corona-infectie heeft (negatieve testuitslag), dan mag het weer naar school,
ook als het nog klachten heeft. Als het kind niet wordt getest, mag het naar school als het kind
klachtenvrij is.

Groepsbezetting 2020-2021
In onderstaand schema ziet u wie, wanneer welke taken heeft. We hebben dit jaar gekozen voor een
wisseling van leerkrachten in de groepen 1/2 en 3/4 . Juf Brigitte is van origine kleuterjuf en heeft
ontzettend veel zin om weer met deze leeftijdsgroep aan de slag te gaan. Afgelopen weken heeft ze
er al een aantal dagen van mogen genieten en ze kan niet wachten om dat na de zomer 3 dagen per
week te mogen doen.

Juf Kitty is na 10 jaar kleuteronderwijs ook toe aan een nieuwe uitdaging en schuift met een deel van
de kinderen mee naar groep 3/4. Ook zij heeft er heel veel zin om de kinderen aan de slag te gaan
met lezen, rekenen, schrijven en alles wat daarbij komt kijken!
Zoals u ziet zitten we nog steeds ruim in onze jas. Alle extra hulp is het gevolg van de fusie, inmiddels
4 jaar geleden. Over 2 jaar stoppen deze gelden en zullen extra ondersteuningsuren verdwijnen,
mede afhankelijk van het leerlingenaantal.

Na de zomer verwelkomen we een nieuwe collega: juf Inge komt samen met juf Nikki in groep 5/6
werken. Zij is nu werkzaam in het plaatsje Cothen en komt vanwege haar verhuizing bij ons werken
en daar zijn we erg blij mee. Via deze weg wensen we juf Inge dan ook alvast veel succes!
In de nieuwsbrief van begin juli stelt juf Inge zich verder aan u voor.

Rapport en facultatieve oudergesprekken
Maandag 29 juni krijgen de kinderen hun rapport mee. Niet alles zal ingevuld zijn, zoals u al kon
lezen in de nieuwsbrief van 29 mei jl. Voorin het rapport treft u een brief met een toelichting.
Bepaalde vakgebieden worden leeg gelaten omdat ze te weinig aan bod zijn geweest door de
thuisonderwijsperiode. De uitslagen van onze leerlingvolgsysteem-toetsen (van Cito) ontbreken
omdat die na een maand onderwijs na de zomervakantie zullen worden afgenomen.
Vanaf die maandagmiddag 30 juni, rond ongeveer 17:00 uur kunt u via klasbord intekenen op de
facultatieve gesprekken. Het kan zijn dat de leerkracht het initiatief neemt om een gesprek met u te
voeren. U wordt dan door hen uitgenodigd om u in te schrijven. Deze gesprekken worden in de rest
van die week gevoerd (30 juni t/m 3 juli): dagen en tijdstippen die beschikbaar zijn treft u dan op
klasbord. Heeft u andere vragen dan over het rapport, schroomt u dan niet om daarvoor al contact
met ons op te nemen! Let op: voor de ouders van groep 7 wordt iedereen al eerder uitgenodigd via
klasbord. Hier worden de resultaten van de aansluitingstoets besproken op 30 juni, 1 en 2 juli.
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, willen wij de gesprekken toch graag rond school voeren.
Bij de verschillende ingangen en in de patio zullen buiten tafels en stoelen op voldoende afstand
geplaats worden, en is er desinfectiegel aanwezig. Wij denken dat elkaar echt ontmoeten voor
iedereen prettiger is en meerwaarde heeft. Mocht u dit niet prettig vinden of het niet kunnen
combineren met uw werk of zorgtaken, dan is een afspraak via Teams nog steeds een mogelijkheid!

Afscheidsdag en – avond groep 8
Op dinsdag 7 juli zullen de kinderen
van groep 8, tijdens de gewone
schooltijden, onder begeleiding van
meester Maarten en juf Tiny een
gezellige afscheidsdag hebben.
Uiteraard binnen de mogelijkheden
van de RIVM richtlijnen. Meer
informatie hierover leest u binnenkort
op klasbord.
Die avond is er alleen voor de ouders
van groep 8 een afscheidsavond
binnen de mogelijkheden die er zijn.
Wij gaan er vanuit dit buiten te kunnen
doen, maar bij slecht weer zal de hal ook voldoende ruimte bieden. Noteert u vast dat we om 19:30
uur gaan beginnen!

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. De OV levert gelukkig op
afstand in de voorbereiding wel de nodige hulp, dank daarvoor!
Dit is tevens de allerlaatste werkdag van juf Henriëtte, dus daar zullen we natuurlijk ook samen met
de kinderen aandacht aan besteden. Eenieder die wil, is na schooltijd vanaf 14:10 uur op het
schoolplein van harte welkom om haar te bedanken en dag te zeggen.

Ouderbijdrage
Verderop vindt u een brief namens de OV. Maar ook graag nog even extra aandacht voor uw
ouderbijdrage. In het kort: is uw kind na 1 januari 2020 gestart op Sprankel, dan hoeft u dit
schooljaar geen ouderbijdrage te betalen.
Voor alle andere kinderen geldt, dat er veel is afgezegd waardoor de OV
besloten heeft u de helft van de ouderbijdrage, 15 euro, teruggeven. Dit
bedrag zal in de 1e week van juli teruggestort worden op uw rekening. U
kunt er ook voor kiezen dit bedrag van 15 euro te schenken aan de
oudervereniging. Uiteraard wordt deze schenking ook volledig benut voor
het organiseren van activiteiten voor alle schoolkinderen. Als u ons dit
gunt, kunt u dit kenbaar maken, door voor 19 juni een e−mail te sturen
naar ov.sprankel@liemersnovum.nl.
Had u dit jaar nog niet betaald? Dan hoeft u slechts de helft over te maken.
Wij willen u vriendelijk verzoeken om het bedrag van €15,- per kind over te maken op rekening NL
28RABO0327912707 ten name van Oudervereniging basisschool Sprankel, onder vermelding van
naam kind en geboortedatum. Hartelijk dank!

Ouderenquête
Geweldig hoeveel ouders de moeite hebben genomen om de vragenlijst voor ons in te vullen. Dit
nemen we mee tijdens onze studiedag vandaag, waarbij we kijken welke ontwikkelingen we na de
zomer willen gaan doorvoeren. Een tipje van de sluier, we hebben het vandaag over:
- gelijke kansen voor alle kinderen
- eigenaarschap bij kinderen
- zelfstandigheid en samenwerken
- meer- en hoogbegaafdheid
- rekenonderwijs
In de laatste week voor de zomer krijgt u een mooie stevige kalender met daarop alle praktische
informatie en een toelichting op de ontwikkelingen van ons onderwijs in het nieuwe schooljaar.
Komende dinsdag wordt de uitslag van de vragenlijsten ook met de MR besproken.

Brief namens de OV
Beste ouders en verzorgers,
Het schooljaar is alweer bijna ten einde, het was, en is nog steeds een bewogen schooljaar. Daar
hoef ik u vast niets meer over te vertellen, u weet daar zelf alles van.
Het is helaas ook een schooljaar waarin wij als oudervereniging minder voor uw kind hebben kunnen
betekenen. Na het organiseren van de gezellige kerstfair en het spetterende carnaval, hield het voor
ons zo’n beetje op. Aangezien wij minder activiteiten hebben kunnen organiseren dan gebruikelijk,
zijn niet alle gelden van de ouderbijdrage gebruikt. Wij hebben daarom als OV aan u de keus gelaten
of u een gedeelte van de ouderbijdrage teruggestort wilt krijgen. De brief hiervoor heeft u inmiddels
ontvangen. Mocht u ervoor kiezen om geen bijdrage terug te willen, dan komt dit geld uiteraard
geheel ten goede aan de activiteiten voor uw kind op school.
Vaak komt er aan het einde van een schooljaar ook het afscheid dichterbij van een OV Lid. Thijs gaat
naar het voortgezet onderwijs en daarom zal Wilco de OV verlaten. Wij bedanken Wilco voor zijn
jarenlange, bevlogen inzet.
Voor Wilco hebben wij een goede vervanger gevonden, dit is Peter Hetterschijt. Wij zijn er blij mee
dat Peter ons team komt versterken en wensen hem veel succes en plezier in de OV van Sprankel.
Via deze weg wil ik ook graag een oproep doen of iemand van u zich wil aanmelden voor de
kascommissie van de OV. Carlo Bouwman is aftredend en hierbij bedanken we Carlo voor zijn
bijdrage.
De kascontrole wordt jaarlijks gehouden en er wordt van u verwacht dat u 2 jaar in de commissie
blijft waarna u automatisch aftredend bent. Een kascontrole duurt slechts een uurtje.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via ons emailadres, ov.sprankel@liemersnovum.nl graag met
vermelding van uw telefoonnummer.
Na de zomervakantie kunnen wij hopelijk weer volop alle activiteiten organiseren. Misschien wel op
een andere manier als we gewend zijn maar dat gaan we volgend schooljaar ervaren.
Hoewel het schooljaar nog een paar weekjes duurt, rest mij verder niets meer dan iedereen alvast
een fijne vakantie toe te wensen.

Namens de OV van Sprankel,

Arjan de Vries,
Voorzitter.

Herhaling: vacature
Bericht van de MR:
De MR zoekt een nieuwe ouder om de secretarisrol in de MR over te nemen van Bianka van der Rijk.
Mocht u interesse hebben of vragen hierover hebben, willen we u vragen contact op te nemen met
de MR leden of Karen. Dit kan per mail via mr.sprankel@liemersnovum of face to face. De MR leden
zijn de juffen van groep 1 en 2, Jacqueline Reintjes en Kitty van Huet en van de oudergeleding zijn dit
Niels Linssen (voorzitter, vader van Cas, groep 3 en Fem, groep 1) en Bianka van der Rijk (secretaris,
moeder van Jari, groep 7). We sluiten de vacature op 21 juni.

Van andere instanties:

Beste meiden
uit
Spijk, Herwen, Aerdt,
Lobith en Tolkamer
We zijn op zoek naar voetbalsters!!!
Voor onze meiden teams “Meiden onder 15” zijn we
dringend op zoek. Ben jij geboren in 2005, 2006, 2007
of de eerste helft van 2008 en lijkt het je leuk om te
voetballen, meld je dan.
Je kunt eerst op proef meedoen. Als je het dan nog
steeds leuk vindt, hoef je je pas aan te melden.
Aanmelden kan bij SC Rijnland, maar ook bij SV
Gelders Eiland.
Ben je niet geboren in een van deze jaren, dan ben je
natuurlijk ook van harte welkom. Er zijn ook
mogelijkheden in andere teams.
Dus laat van je horen, door een mail te
sturen naar:
technischecommissie@sc-rijnland.nl.
Technische Commissie
SC Rijnland
SV Gelders Eiland

