NIEUWSBRIEF MAART 2022
Studiedagen:
Vorige week maandag en dinsdag hebben we 2 zinvolle studiedagen gehad! Door de versoepelingen was het
prettig dat er deze keer ook eindelijk tijd en ruimte was voor teambuildingsactiviteiten. We hebben elkaar
beter leren kennen, ter bevordering van de samenwerking. Daarnaast hebben we met elkaar gesproken over
toekomstige mogelijkheden van het gebruik van ons gebouw. Het kunnen geven van goede feedback heeft
een vervolg gekregen op de scholing van afgelopen najaar. En tot slot hebben we een workshop gevolgd voor
inzetten van getekende symbolen in onze communicatie. We kijken samen terug op interessante en fijne
dagen met elkaar.

AGENDA
14 maart:
Nieuwsbrief & hockeyclinic
18 maart:
Rapporten mee, hercontrole luizen
en schoonmaakactie i.s.m. NME
21- 24 maart: 10-minuten
gesprekken

Rapport en oudergesprekken:
Komende vrijdag, 18 maart, krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. We hebben de afgelopen
maanden gewerkt aan een nieuw rapport. Hierin vindt u nieuwe onderdelen terug. Vanaf groep 5 vindt u een
blad ‘dit kan ik’, waarop uw kind aangeeft hoe hij/zij naar zichzelf kijkt. We willen hiermee de kinderen
actiever betrekken bij hun eigen ontwikkeling en de leerkrachten voeren hiervoor ook kindgesprekken buiten
de groep. Ook wordt er een zogenaamd ‘rekenmuurtje’ toegevoegd, waarop u vanaf groep 3 kunt volgen hoe
het gaat met het automatiseren van rekenen.
Vanaf vanavond 19.00 uur worden in Social Schools de gesprekstijden open gezet en kunt u zich aanmelden
voor de 10-minutengesprekken volgende week.

25 maart: korfbalclinic
31 maart: Nieuwsbrief en
Schoolfotograaf

Schoolfotograaf:
Ook dit jaar regelt de OV weer de komst van de schoolfotograaf. Sgoolfotografie is het bedrijf dat dit verzorgt. Op
donderdag 31 maart worden alle kinderen en groepen op de foto gezet.
Broertjes en zusjes worden samen op de foto gezet. Samengestelde gezinnen dienen wensen hierover even apart
aan te geven. Na schooltijd zullen er broer/zussenfoto’s gemaakt kunnen worden die (nog) niet op Sprankel
zitten. Aanmelden hiervoor kan binnenkort. Hierover volgt een apart bericht op Social Schools.
Naderhand ontvangt u een digitale code om de foto’s online te kunnen bestellen. Dit jaar komt de schoolfotograaf
tijdig, zodat u bijv. ook eventuele fotocadeaus voor moeder- en/of vaderdag kunt kopen.

Voor het eerst op
school:
Welkom Cato in
groep 1/2!

Wie zijn er jarig in maart:
Mees groep 7/8, Cayden groep 3/4 , Guus groep 7/8 , Vidar groep 5/6 , Liam groep 1/2 Elvira groep 5/6, Jayce
groep 3/4, Ing groep 5/6, Lieke groep 7/8, Eliza groep 7/8, Glenn groep 1/2, Djanice groep 1/2.

Van harte proficiat allemaal!
Team Sprankel

Dakdekkers
Deze week vervangen de dakdekkers de dakbedekkingen van onze bijgebouwen: de kleuterschuur en overige
schuren kunnen dan weer jaren droog mee! Het dak van het schoolgebouw was afgelopen jaar al voor de komst
zonnepanelen vervangen.

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

