Nieuwsbrief maart 2020

06-03 doktersassistente
09-03 Groep 3/4 gastles NME
10-03 Basketbalclinic
12-03 / 16-03 Karen afwezig
13-03 Zwerfvuilactie
17-03 Basketbalclinic
23-03 Schoolfotograaf
25-03 Studiedag, alle kinderen vrij
31-03 19.30 MR / 20.00 OV vergadering
02-04 Jeugdarts
100e Leerling!
We houden het nog even spannend, maar over niet al te lange tijd, start op Sprankel onze 100e
leerling! Daar zijn we heel erg trots op en dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan.
Verdere informatie volgt!
KinderMR
De kinderMR is op bezoek geweest in andere groepen! Als eerste wilden de meiden dit doen. Zij zijn
gaan kijken naar een rekenles en vertellen daarover aan de andere kinderen in de kinderMR.
Daardoor kunnen we samen kijken of er misschien goede dingen zijn, waar ze in hun eigen rekenles
ook nog iets aan zouden kunnen hebben.
Ook hebben ze hun eerste vraag omgezet in realiteit! Met dank aan het idee dat Harm al bij de
eerste vergadering inbracht, en zijn vader Barry, zijn er 2 superstevige goals voor op het
voetbalgedeelte gerealiseerd! Nadat het beton goed hard geworden was, zijn de goaltjes vandaag na
de lunch voor het eerst officieel in gebruik genomen. We zijn daar allemaal superblij mee want er is
nu een stuk minder onduidelijk of er een doelpunt is gescoord of niet.
Harm en Barry, namens heel Sprankel, heel hartelijk bedankt!

De kinder-MR 2019-2020 voor het nieuwe goal!

Schoolfotograaf
Denkt u MORGEN aan het meegeven van het strookje met uw toestemming voor de
schoolfotograaf?

Kledingtips
Op maandag 23 maart komt de 'sgoolfotograaf' bij ons op school fotograferen. De
fotografen van Sgoolfotografie.nl hebben een missie, nl: een portret van jullie zoon(s) of
dochter(s) maken zoals hij of zij écht is; lief, stoer, eigenwijs of juist een beetje verlegen.
Hierbij wat tips zodat jullie kind(eren) er straks goed en écht herkenbaar op staan:
• Het is handig om vooraf samen met je kind na te denken over de kleding en eventuele
accessoires.
• Een effen shirt met spijkerbroek doet het altijd goed. Lekkere knalkleuren of een witte set zien
we graag, maar opvallende opdrukken, ruiten en strepen doen het weer niet zo goed.
• Laat jullie kind gerust zijn of haar favoriete pet opzetten of een hoody aantrekken. We maken
meerdere beelden per kind, dus zowel met als zonder accessoire. Een extra jasje of shawl kan
ook leuk zijn. Dan kunnen we wat variëren; een foto mét en een foto zónder.
• Denk aan de schoenen. We fotograferen niet altijd ‘ten voeten uit’, maar als ‘t wel gebeurt,
bijvoorbeeld bij de groepsfoto, ben je blij dat je kind een paar leuke schoenen aan heeft.

• Laat de jongens vooral met hún favoriete kapsel de deur uitgaan. Spikes of een kleurtje in de
haren? Wij houden wel van gekkigheid! Mama’s opgelet; misschien hebben de meiden die
ochtend een beetje extra hulp met hun haar nodig, dus zet de wekker maar ietsje eerder.
• Groepsfoto’s en de broer-zusfoto’s worden niet altijd op dezelfde dag gemaakt als de
individuele portretten. Vraag het eventueel na bij de docent of op de administratie.
• Voor kinderen die wat verlegen zijn kan het prettig zijn om een knuffeltje of iets anders
vertrouwds mee te geven. Stem je het vooraf af met de docent?
Maar bovenal: denk het samen uit en laat hen vooral aantrekken waar hij/zij zichzelf het
stoerste/mooiste in vindt!
Een aantal weken na de fotografie ontvangen de kinderen de inlogkaarten van hun docent. Vanaf dat
moment gaat de actieperiode in en kun je binnen een week de groepsfoto kosteloos mee bestellen.
Meer informatie, onze fotoproducten en inspiratie vindt u op de website sgoolfotografie.nl

Wie zijn er jarig in maart?
Dion groep 7/8
Mees groep 5/6
Cayden groep 1 / 2
Guus groep 5/6
Jayce groep 1 / 2
Bram groep 7/8
Lieke groep 5/6
Eliza groep 5/6
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!

Nieuw op school
Mila groep 1/2

Wij wensen jou en jouw ouders een fijne tijd op onze school.

Van harte welkom!

Jongeren ontdekken techniek op de
Techniekdag de Liemers
Zevenaar, 10 februari 2020
Techniek heeft de toekomst! Wist jij bijvoorbeeld dat techniek de motor is achter het
realiseren van klimaatdoelstellingen? Of neem de zorg. Uitvoering vindt steeds meer thuis
plaats en dat is alleen mogelijk met de juiste techniek. Nu kiezen voor een technische
opleiding is kiezen voor een toekomstbestendige baan met goede arbeidsvoorwaarden.
Techniekdag de Liemers op zaterdag 18 april
Op zaterdag 18 april a.s. vindt weer de Techniekdag de Liemers plaats. Doel van de
Techniekdag is kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar spelenderwijs in aanraking te laten
komen met techniek. Deelnemende bedrijven en onderwijsinstellingen laten op de
Techniekdag door middel van doe-activiteiten zien hoe leuk en breed techniek is. Alle
aspecten en niveaus komen deze dag aan bod: van timmeren tot experimenteren in een
laboratorium en van autoschadeherstel tot programmeren van een robot.
Locatie en tijden
De Techniekdag op zaterdag 18 april vindt plaats bij Müller European Truck en Trailer Care
aan de Dijkgraaf 24 in Duiven. De Techniekdag is geopend van 10.00 tot 16.00 uur en is
voor iedereen gratis toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie over deze dag vind je op www.techniekdag.nl/techniekdag-de-liemers.

