Nieuwsbrief januari 2019
Agenda
14-01 Start toetsperiode
15-01 2e Korfbalclinic groepen 3 t/m 6
16-01 Jeugdarts
17-01 19.30 uur Bijeenkomst verkeersgroep, wie sluit aan?
18-01 GEEN GYMLES
19-01 Pronkzitting Cluse
22-01 Basketbalclinc
25-01 Bezoek Watermuseum groep 7/8
29-01 Basketbalclinic
29-01 19.30 uur MR vergadering
31-01 Einde toetsperiode
Welkom meester Maarten
Totdat we een nieuwe juf of meester voor groep 7/8 hebben gevonden, komt meester Maarten op
de woensdag t/m vrijdag invallen bij ons op school. Meester Maarten is gister begonnen en heeft een
goede start gemaakt met de groep en het team. Hij heeft al jarenlang ervaring in de bovenbouw en
gebruikt dit schooljaar om zich via de invallerspool te oriënteren op verschillende vormen van
onderwijs. Wij zijn erg blij dat hij de komende periode bij ons kan zijn en wensen hem dan ook via
deze weg veel succes en een leuke tijd op Sprankel!
Ondertussen is de sollicitatieprocedure opgestart en staan de gesprekken met kandidaten op korte
termijn gepland. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt u daar natuurlijk van op de hoogte gebracht.
Start toetsperiode
Nog maar amper in het schoolritme en meteen begint volgende week de toetsperiode. Deze
startweek hebben we gebruikt om de kinderen daarop voor te bereiden. Ze hebben de afgelopen
maanden in alle groepen met heel veel verschillende onderdelen geoefend en nu mogen ze laten
zien wat er al goed lukt en ook wat nog moeilijk is. Wij kunnen daar ons onderwijs dan weer op
afstemmen. Ondanks dat we er geen grotere zaak van maken dan het is, helpt het natuurlijk wel mee
als de kinderen uitgerust op school komen en er een gezond ontbijt genuttigd is. Een goed begin is
het halve werk! De toetsperiode duurt maar liefst 3 weken lang, omdat we de kinderen niet willen
overladen en toetsen in gedeeltes afgenomen worden. Er wordt dus slechts een klein gedeelte van
de dag getoetst. Dit is altijd in de ochtenden. Als u daar rekening mee kunt houden in de planning
van eventuele buitenschoolse afspraken, dan zou dat erg prettig zijn!
Patnerschapsgroep- nu verkeersgroep / oudertevredenheidsonderzoek
Afgelopen oktober is de zgn. partnerschapsgroep afgerond. De onderwerpen die door het
fusieproces op tafel waren gekomen zijn puntsgewijs besproken en opgepakt waar nodig. De uitslag
van het laatste tevredenheidsonderzoek (november/december 2018) zal nieuwe input geven om met
jullie ouders in gesprek te gaan, maar dit zullen we anders organiseren. Hiervoor wordt per thema
een koffieochtend georganiseerd, waarbij iedereen die mee wil denken, kan aanschuiven.
Er blijft echter 1 belangrijk punt actueel en dat is de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen

tussen Aerdt en Herwen, maar ook de veiligheid in de directe omgeving van school. Daar hebben we
25 oktober over gebrainstormd en een aantal acties zijn al uitgezet. We komen op donderdag 17
januari om 19.30 uur weer bij elkaar. Het zou erg fijn zijn als er nieuwe ouders willen aansluiten om
mee te denken! Heeft u interesse? Aanmelden kan bij de leerkracht of via directie.bssprankel@liemersnovum.nl !
Geen gymles
Doordat er op 18 januari in de Cluse al opgebouwd wordt voor de pronkzitting op de dag erna, kan er
helaas geen gymles gegeven worden. Als het een droge dag is, zullen de kinderen buiten een
bewegingsles doen, makkelijke kleding is dan natuurlijk fijn, maar niet verplicht.
Bezoek watermuseum groep 7/8
De gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar en het Waterschap Rijn en IJssel hebben de handen
ineen geslagen voor de campagne “Weet van Water”. Doel is om inwoners – jong en oud – bewuster
te laten omgaan met water in en om het huis. Eén van de initiatieven vanuit deze campagne is het
uitnodigen van alle groepen 7 en 8 voor een gratis bezoek aan het Watermuseum in Arnhem. Op
deze manier wil de organisatie bij een grote groep kinderen het belang van water onder de aandacht
brengen. De kinderen uit groep 7/8 van Sprankel worden daarom op vrijdag 25 januari om 10.30 uur,
bij school met de bus opgehaald en teruggebracht. Het programma duurt tot 13.30 uur, dus wellicht
zijn de kinderen iets later terug. We zoeken voor de begeleiding nog 1 ouder!
In het Watermuseum krijgen de kinderen het lesprogramma “Te veel, te vies, te weinig water”. De
kinderen gaan op zoek naar de oorsprong van een vreemd flesje met vloeistof dat bij hen op school is
aangekomen. In een voorbereidende les zetten foto’s de kinderen aan het denken over water in hun
eigen omgeving. In het museum gaan ze op ontdekkingstocht, experimenteren ze in het waterlab en
spelen het spel “Als ons water stijgt”.

Nieuw op school

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

