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t/m 3 juli facultatieve oudergesprekken
Afscheidsdag en afscheidsavond groep 8
Feestdag en afscheid juf Henriëtte
Doordraaimorgen: wennen in de nieuwe groep
Laatste schooldag: iedereen om 12:00 uur vrij!
t/m 23-08 Zomervakantie
Eerste schooldag, inloop met koffie

Aanpassingen per 1 juli
Per 1 juli zijn de maatregelen weer wat versoepeld. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld weer
oudergesprekken in school voeren. Omdat het nog maar ruim een week duurt tot aan de
zomervakantie, laten we het halen en brengen voor nu zoals het is. Na de vakantie hoort u hoe we
hier mee verder zullen gaan.
Tijdens het buitenspelen spelen de kinderen gewoon weer door elkaar. We hopen na de zomer ook
weer allemaal samen te gaan lunchen in de hal. We zullen dan eerst een oproep doen welke ouders
er kunnen helpen en maken dan een nieuw schema.

Feestdag
A.s. woensdag vieren we met elkaar de verjaardagen van de juffen en meester, de 100e leerling van
Sprankel, de laatste werkdag van juf Henriëtte én zwaaien we groep 8 uit!
De kinderen gaan gewoon van 08.30 tot 14.10 uur naar school en nemen voor de 2 gebruikelijke
pauzes eten en drinken mee. Omdat we van de lunch een picknick maken, is het fijn als ze een (klein)
kleedje of een badhanddoek meenemen om op te zitten. Ook mag er die dag natuurlijk iets lekkers
in hun broodtrommel zitten om de picknick extra feestelijk te maken!
De juffen en meester verwachten echt geen cadeautjes van de kinderen, maar een tekening, kaartje,
knutsel of gedichtje wordt gewaardeerd. En kinderen vinden het leuk om iets te kunnen geven!
Juf Henriëtte is woensdagmiddag om 14.15 uur plein op het schoolplein en daar kunt u haar
persoonlijk gedag komen zeggen. Fijn als we u zien!

Even voorstellen:
Juf Inge komt na de zomervakantie ons team versterken en stelt zich hieronder aan u voor.
Het reïntegratietraject van juf Ineke loopt na de zomer nog door en hiervoor zijn we in gesprek voor
het inzetten van een vaste invaller. Zodra dit rond is, worden de ouders van de nieuwe groep 3/4
geïnformeerd.

Hallo allemaal. Ik ben Inge Ossendrijver en volgend schooljaar ga ik
lesgeven aan groep 5/6. Pas heb ik al kennis gemaakt met de school en ik
heb er dan ook al veel zin in.
Op dit moment geef ik les aan een groep 6/7 op een dorpsschool in de
buurt van Utrecht. Op deze school geef ik al 16 jaar met veel plezier les
aan verschillende groepen.
Een half jaar geleden ben ik verhuisd naar Duiven en daarom wil ik ook
dichterbij huis gaan werken.
Zelf heb ik samen met mijn vriend 4 kinderen.
In mijn vrije tijd ga ik graag paardrijden of skeeleren.
Voor de leerlingen, ouders en team hoop ik veel te kunnen betekenen. Ik
kijk er naar uit om aan de slag te gaan. Tot snel!

Social schools
Doordat de schoolapp Klasbord beperkt is in zijn functionaliteiten, zijn we op zoek gegaan naar een
alternatief. We zijn daarbij uitgekomen bij Social Schools. Een app die bijvoorbeeld ook een agenda
beschikbaar heeft en het mogelijk maakt dat ouders zelf de 10-minuten-gesprekken inplannen.
We gaan deze omgeving eerst helemaal inrichten en vervolgens krijgt u na de zomer meer
informatie en een toegangscode.

Kalender: kamp, schoolfotograaf en ov
Inmiddels heeft u allen een stevige kalender ontvangen met de nodige informatie over school en álle
data voor komend schooljaar erop. Ten tijde van het drukken waren er 2 data nog niet definitief en
uitgerekend die data zijn gewijzigd:
Kamp voor groep 7/ 8 vindt (o.v.v. RIVM aanpassingen) plaats op 3/4 september.
Doordat dit al aan het einde van de twééde schoolweek is, ontvangen deze ouders direct in de
eerste week een verzoek om het kampbedrag over te maken. Houdt u hier vast rekening mee.
De fotograaf is verplaatst naar donderdag 1 juli.
De kalender is beschrijfbaar, dus dat kunt u direct aanpassen. We wensen u er veel plezier mee!
Bij het stukje van de oudervereniging zijn per abuis namen niet compleet en foutief geplaatst.
Excuses naar Kim, Arjen en Peter! De juiste tekst hoort onderstaande te zijn, en zal correct op de
website komen te staan.
Voorzitter: Arjan de Vries
• Penningmeester: Femke Wichmann
• Secretaris: Monique Gerritzen
• Overige leden: Gerdien Groothuis, Peter Hetterschijt,
Peggy Heymen, Mariska Meeuwsen, Kim de Jong
• Leerkracht: Ineke Ketelaar

Kinder-MR bedankt Jente en Luca
Vanmiddag hebben we de laatste kinderMR vergadering van dit schooljaar gehouden. We hebben
teruggeblikt op afgelopen jaar en de vragenlijsten over het thuisonderwijs. En we hebben vooruit
gekeken naar komend jaar en de onderwerpen voor de kinderMR. Jente en Luca waren voor het
laatst en met een kleine attentie en wat lekkers hebben we afscheid van hen genomen! Jente en

Luca, via deze weg nogmaals superbedankt voor het meedenken en verwoorden van de wensen van
kinderen!

Wie zijn er jarig in juli?
Demi 5/6
Fem 5/6
Saadet 3 /4
Romy 7/8
Jailey 1 /2
Chelsey 3 /4
Malinka 1 /2
Luna 5/6
Dean 5/6
Lois 3 /4
Vigo 3 /4
Kyan 3 /4
Suze 5/6
Lisa 5/6

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!

Het team van Sprankel wenst u een

Berichten van anderen:
Open Dag
Op zaterdag 4 juli a.s. tussen 11.00 en 13.00 uur vindt de Open Dag van
Kunstwerk! Muziekschool plaats in Het Musiater.
Wel iets anders dan je van ons gewend bent, maar wel compleet met
live band en een muzikale gadget voor thuis.

Het belooft ook nu weer een gezellige Open Dag te worden.
Jij komt toch ook?

Kunstwerk! zomert door
Veel mensen blijven dit jaar thuis. Maar wat moet je dan toch al die
weken doen? Kunstwerk! gaat een gevarieerd animatieprogramma
aanbieden voor jong en oud.
Vanaf maandag 13 juli a.s. zal er zes weken lang op de maandag t/m
donderdag animatie aangeboden worden die je online kan boeken.
Dus deze zomervakantie hoef je je nooit te vervelen!

Kijk snel op liemerskunstwerk.nl/zomertdoor en reserveer jouw
favoriete vrijetijdsbesteding.

Zomerschool
Kunstwerk! organiseert tijdens de zomervakantie in Zevenaar, Duiven,
Westervoort en Lobith een Zomerschool voor kinderen die tijdens de
vakantie ondersteuning van de (Nederlandse) taal nodig hebben.
Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 10 jaar zijn drie ochtenden per week
welkom.
In Zevenaar wordt de Zomerschool gegeven op de dinsdag-, woensdagen donderdagochtenden (van 9:00-12:00 uur) in de periode van 14 t/m
30 juli 2020.
Locatie: Bibliotheek Zevenaar (Turmac Cultuurfabriek)
Het centrale thema voor deze Zomerschool is “Ik ben vrij”.
Er worden allerlei activiteiten rondom taal georganiseerd, denk aan
theaterlessen, muzieklessen, kooklessen, verhalen schrijven over de
Coronatijd, 21-eeuwse vaardigheden.
Want samen leren is leuk!

Aanmelden kan via activiteitenbibliotheek@liemerskunstwerk.nl

