Nieuwsbrief maart 2019
Agenda
15 maart wij doen NIET mee aan de landelijke staking en zijn gewoon open
20 maart een gewone schooldag (staat verkeerd op de kalender)
20 maart jeugdarts op school
21 maart jeugdverpleegkundige op school
22 maart zwerfafval opruimdag
27 maart studiedag, alle kinderen vrij
28 maart schoolfotograaf
1 april presentatie Muziek Op School voor alle geïnteresseerden
2 april vergadering OR 20.00 uur
Even voorstellen:
Mijn naam is Esther Wismans, ik ben 45 jaar en sinds augustus ben ik woonachtig in Aerdt. Ons gezin
bestaat verder nog uit echtgenoot Richard (40), dochter Noa (17) en hond Bruno (6) Naast klussen in
ons nieuwe huis houd ik me heel graag bezig met schrijven, boeken en alles wat daarmee te maken
heeft. Recent heb ik mijn eerste leesclub opgericht en daar ben ik best een beetje trots op.
Veel kinderen kennen mij al en weten dat ik sinds kort bij de bibliotheek van Sprankel werk op de
vrijdagochtend. Ik vind het heerlijk om de blije gezichtjes te zien als het boek dat ze willen, zomaar
op de plank staat. Of vanuit Lobith is gearriveerd. Ook praten over een boek, leuk of minder leuk, kan
voor hele grappige gesprekken zorgen. Humor hoort erbij!
Mijn doel is om kinderen aan het lezen te krijgen en te houden, dit door hun enthousiasme en
interesse te wekken. Ook wil ik later dit jaar samen met kinderen die lezen maar ‘lastig vinden’ weer
eens beginnen met lekker voorlezen en stel dat ik dat leuke boekje dan eens doorgeef ...?
Ik wens iedereen veel leesplezier!
Esther.
Jeugdarts en jeugdverpleegkundige
Als uw kind aan de beurt is voor het spreekuur van de jeugdgezondheidszorg, dan wordt u via een
brief van de GGD uitgenodigd. Het kan zijn dat daarbij een vragenlijst zit, die vooraf bij de leerkracht
moet zijn ingeleverd. U ontvangt vooraf van de GGD een sms ter herinnering aan het spreekuur.
Verkeer
De werkgroep verkeer is in gesprek gegaan met 6
kinderen uit de groepen 3 t/m 8. Samen denken zij na
over hoe de veiligheid rondom onze school voor de
kinderen kan verbeteren. Uit het
leerlingtevredenheidsonderzoek kwam naar voren,
dat 60% van de kinderen uit de groepen 6 t/m 8, graag
zou willen dat hun route naar school veiliger wordt!
Het is de bedoeling dat de kinderen acties bedenken
waarmee zij de verkeersdeelnemers rond school alert
maken op correct gedrag.

Schoolfotograaf
Zoals op alle scholen gebeurt, zijn hier ook
ouders niet altijd alert zijn op het inleveren
van strookjes. Dit brengt verwarring met zich
mee voor de mensen die activiteiten
organiseren. Als het voor u een probleem is
om het strookje ingevuld mee te geven, dan
mag u ook altijd een mailtje sturen naar
directie.bs-sprankel@liemersnovum.nl of
even bij me binnen lopen. We rekenen op uw
alertheid en medewerking! In de brief van
voor de vakantie vond u al de informatie over
de schoolfotograaf.
Zet u 28 maart op de kalender? Hartelijk
dank!
Schoolvoetbal
Dit jaar vindt er helaas geen schoolvoetbaltoernooi voor het Gelders Eiland plaats. De leerkracht van
de andere school die het jaren organiseerde, heeft dat vorig schooljaar voor het laatst gedaan.
Daarna heeft hij het afgelopen jaar veel contacten gehad en van alles geprobeerd, maar niemand
neemt het stokje van hem over. Ook de KNVB heeft meegedacht, maar helaas nog geen oplossing
gevonden. Voor volgend jaar gaat de gemeente Zevenaar toch iets proberen op te zetten. Hopelijk
kunnen de kinderen dan weer mee doen aan het voetbaltoernooi.
Koffieochtend/middag
Vanuit de uitkomsten van het oudertevredenheidsonderzoek wil ik graag een aantal thema’s
inhoudelijk met u bespreken, om te horen hoe u als ouder daarover denkt. Als voorbeeld vindt u
hieronder punten als leidraad, maar uiteraard is eigen inbreng mogelijk! U bent van harte welkom
om alle 3 de keren er te zijn, maar u kunt er ook voor kiezen slechts 1 keer aan te schuiven.
De onderwerpen en data voor 3 bijeenkomsten zullen zijn:
donderdag 4 april: communicatie
(informeren over belangrijke data, tijdig informeren bij problemen, 10-minutengesprekken,
informatie via klasbord/ website, invulling van ouderavonden)
maandag 13 mei: gepersonaliseerd leren
(rekening houden met wat kinderen goed en minder goed kunnen, op eigen manier kunnen leren,
voldoende uitdaging voor kinderen die makkelijk leren, voldoende aandacht voor kinderen met
problemen, op eigen tempo kunnen leren)
dinsdag 11 juni: voorzieningen
(gebouw, ICT-middelen, sportfaciliteiten, schoon en netjes)
Graag ontvang ik een mailtje of seintje als u interesse heeft, met daarbij welke tijd uw voorkeur
heeft: direct om 8:30 uur, of om 13.15 uur (aansluitend kunnen de kinderen dan mee naar huis).
Mailadres: directie.bs-sprankel@liemersnovum.nl of persoonlijk als ik er ben op maandag, dinsdag of
donderdag. Ik hoop op uw aanwezigheid!
Audit
Gisteren hebben wij bezoek gekregen van 4 ervaren collegae van andere scholen van LiemersNovum.
Zij zijn de hele dag gebleven en hebben in alle groepen naar lessen gekeken en gesprekken gevoerd
met de leerkrachten, onze interne begeleider juf Suzanne, 2 ouders, 8 kinderen uit de groepen 3 t/m
8 en mijzelf. Aan het einde hebben zij een presentatie voor het hele team en een lid van het college
van bestuur verzorgd, waarbij we inzicht kregen in onze sterke punten en ontwikkelmogelijkheden.

We begonnen het toch wel als een spannende dag, maar konden aan het eind terugkijken op een
heel waardevol bezoek, waardoor we goed met elkaar weten waar we in uitblinken en waar we de
volgende stappen kunnen gaan zetten. Samen worden we zo steeds een beetje beter!
Optreden 1 april
Na maandenlang oefenen is het bijna zover! Noteert u vast maandag 1 april in uw agenda (nee, het is
echt geen grap)! Om 13.15 uur bent u van harte welkom voor de muzikale uitvoering van Sprankel.
Alle groepen zullen dan laten zien en horen dat hard oefenen loont. Samen met de
muziekverenigingen St. Cecilia en Eensgezindheid treden de kinderen met instrumenten voor u en
andere geïnteresseerden op; opa’s, oma’s, buren, oppas…wij hopen op een enthousiast publiek!
Wie zijn er jarig in maart?
Dion 7/8
Mees 3/4
Meike 7/8
Guus 5/6
Bram 7/8
Lieke 5/6
Eliza 3/4

Allemaal van harte
gefeliciteerd!

Nieuw op school
Marleigh Harteman
Cayden Jurrius
Jayce Berendsen
Wij wensen jou en jouw ouders een fijne tijd op
onze school. Van harte welkom.

Kasteeltocht 2019 (Herwen en Doornenburg)
In het weekend van zaterdag 30 en zondag 31 maart 2019 wordt een wandeltocht gehouden op
het Gelders Eiland en in Doornenburg en omgeving.
Sportvereniging Olympia uit Doornenburg en het Dorpshuis De Cluse in Herwen hebben
samen mooie routes uitgezet van 5 -10 – 15 – 20 – 25 – 30 - 35 en 42 km. Je kunt zelf kiezen
of je bij het Kasteel in Doornenburg start of bij Dorpshuis de Cluse in Herwen. De plaats,
waar je start is ook het einde van de route, die je loopt.
De starttijden zijn vanaf 08.00 uur tot 12.00 uur. Voor de afstanden 5 en 10 km mag tot 14.00
uur worden gestart.
De startgelden bedragen voor de 5 en de 10 km € 4,00 voor leden van een wandelorganisatie
en
€ 5,00 voor niet leden en voor de afstanden vanaf 15 km en langer bedragen de startgelden€
5,00 voor leden en € 6,00 voor niet leden.
Heb je de route uitgelopen dan krijg je als beloning een medaille of een cijfertje als je al vaker
de tocht hebt gelopen.
De routes zijn met borden uitgezet. Daarbij ontvang je ook een routeboekje.
Inlichtingen:
Herwen: Theo Hoedemaker, tel. 0316247363
Doornenburg: Gerard Peters tel. 06-57368667.

