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21 t/m 24 mei Hemelvaarstsweekend vrij
Herstart Sprankel
Afgelopen maandag was voor iedereen een spannende dag! Dat was aan iedereen wel een beetje te
merken. Gespannen gezichtjes en iedereen die héél rustig de school binnenkwam en best timide op
zijn/haar plekje ging zitten. Gelukkig veranderde dat in de loop van de week al naar een meer
ontspannen sfeer!
We zijn ontzettend blij met de goede medewerking van iedereen. Iedereen gebruikt de juiste ingang,
veel kinderen komen zelfstandig op school en er wordt afscheid genomen buiten het plein (kleuters
uitgezonderd). Hoewel het voor ons wel afstandelijk voelt zonder jullie in de school, is de positieve
kant dat we zien hoe zelfstandig de kinderen inmiddels zijn! Het doet ons goed om te zien dat ze
heel flexibel zijn en zich heel snel de nieuwe afspraken eigen maken; zelf naar binnen komen blijkt
helemaal niet zo lastig te zijn gelukkig! Ook reageren de kinderen prima op de wisseling van
leerkrachten. Het voordeel hiervan is, dat zowel kinderen als juffen en meester elkaar nog beter
leren kennen! De juffen en meester vinden dit erg leuk. En waar we in de vakantie nog dachten, dat
het voor kinderen wel heel erg aanpassen zou zijn na zo’n lange tijd thuis, zien we nu dat het
concentreren en maken van werk al hartstikke goed lukt. We realiseren ons dat we dat aan de inzet
van jullie ouders te danken hebben; jullie hebben thuis keihard gewerkt om de kinderen te bieden
wat er nodig was en daar plukken wij nu de vruchten van. We zijn daarom TROTS en DANKBAAR!
Ouderenquête / KinderMR
Nu we weer als team bij elkaar kunnen zijn, hebben we deze week meteen met elkaar gesproken
over wat we van de afgelopen bijzondere periode kunnen leren en mee willen nemen in ons
toekomstige onderwijs.
Maar we zijn natuurlijk ook nieuwsgierig hoe jullie als ouders de afgelopen periode van
thuisonderwijs hebben ervaren! En wat de kinderen er zélf van vonden. We gaan daarom een
digitale enquête maken en hopen op net zo’n hoge respons als bij het
oudertevredenheidsonderzoek!
De kinderMR wordt gevraagd om mee te denken over welke vragen we kunnen gaan stellen en de
uitkomsten zullen we ook met elkaar bespreken. Tijdens onze studiedag van donderdag 18 juni
zullen we deze uitkomsten dan bij elkaar brengen en daarmee onze richting voor de toekomst
verder uitwerken.
Toetsen en rapport
Er is in deze periode veel af te stemmen. We willen op een juiste wijze zicht krijgen op de
ontwikkeling van de kinderen en ons onderwijsaanbod daar goed op afstemmen. Onafhankelijke,
genormeerde toetsen, kunnen niet op dezelfde wijze worden afgenomen, omdat de kinderen een

heel stuk onderwijs gemist hebben en we het belangrijk vinden dat kinderen eerst goed in hun vel
zitten en weer gewend zijn voordat we beginnen met toetsen.
Dat betekent dat de gegevens voor het eindrapport beperkter zullen zijn. Hoe we deze keer het
rapport gaan vormgeven is nu nog niet helemaal duidelijk, maar dat het anders zal zijn, is zeker.
Einde schooljaar
Ook de activiteiten aan het einde van het schooljaar zullen anders zijn. Doordat er voor verschillende
sectoren nu langzaamaan aanpassingen komen, willen we goed kijken naar of er bepaalde zaken in
aangepaste vorm doorgang kunnen hebben. We gunnen alle kinderen (en ouders!) een fijne, maar
uiteraard veilige afsluiting van het schooljaar. Daarbij willen we vooral kijken naar wat er wél kan.
Van daaruit is ook de keuze voor de schoolfoto gemaakt. We gaan daarvoor uiteraard ook in overleg
met oudervereniging en medezeggenschapsraad.
We kijken daarbij naar: schoolreis, kamp, afscheid groep 8, toneelavond en de juffen&meesterdag.
Traktaties
In de afgelopen periode zijn er veel kinderen jarig geweest en ook de komende tijd zullen er nog veel
kinderen jarig zijn. Een gekke tijd voor kinderen om jarig te zijn, maar we hebben gezien dat er veel
creatieve manieren bedacht zijn om er een fijne dag van te maken. We willen de verjaardagen van
de kinderen zeker niet stilletjes voorbij laten gaan en zullen er ook zeker aandacht aan besteden in
de groep. Trakteren en de klassen rondgaan mag helaas niet.
Starten en stoppen
Wat zijn we blij en opgelucht met de terugkomst van juf Ineke! Zij is deze week weer voor het eerst
op Sprankel gekomen en dat was een warm weerzien. De komende periode zal zij re-integreren en
op verschillende momenten en plekken in school werken.
Tot onze grote spijt, maar met veel respect voor vele jaren van geweldig onderwijs die gegeven zijn,
moet ik u helaas mededelen dat juf Henriëtte per 1 augustus gaat genieten van een welverdiend
pensioen! Wij begrijpen dat er, zeker nu we in deze tijd leven, er veel belangrijkere zaken zijn dan
werken. Desalniettemin hadden we graag nog lang verder samengewerkt met deze fantastische en
energieke juf. Ook voor haar gaan we kijken hoe we in de tijd op een fijne manier afscheid van elkaar
kunnen nemen.

Wie zijn er jarig in mei?

Megan 7/ 8
Vera 1 / 2
Brandon 5/6
Megan 3 / 4
Sepp 1 / 2
Cas 3 / 4
Sil 1 / 2
Nora 5/6
Mick 1 / 2
Norah 3 / 4
Lisa 7/8
Tren 7/8
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!

Nieuw op school

Liam groep 1 / 2
Glenn groep 1 / 2
Luuk groep 1 / 2
Jip groep 3 / 4

Wij wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd op onze school.
Van harte welkom!
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Geachte parochianen en genodigden,

Zoals al eerder aangekondigd, was het zeer onzeker of de processie In Herwen en Aerdt dit
jaar door kon gaan. Aangezien meldingsplichtige evenementen i.v.m. de Corona crisis tot 1
september verboden zijn, kan, zoals verwacht, de processie dit jaar niet doorgaan. Uitstellen
naar een later tijdstip is gezien de voorbereidingstijd en de beschikbaarheid van de koren,
schutterijen en muziekverenigingen niet haalbaar.
Afhankelijk van de verkoop van de kerk in Herwen, bekijken we de situatie voor volgend jaar.
Indien de kerk nog beschikbaar is voor de geloofsgemeenschap en er nog voldoende
slagkracht is bij onze vrijwilligers van de geloofsgemeenschap, organiseren we volgend jaar
weer de processie.

We vinden het jammer dat de processie geen doorgang kan vinden, maar hebben begrip
voor de maatregelen die onze regering heeft genomen.
We wensen U veel gezondheid toe de komende tijd en hopen dat U deze crisis
ongeschonden doorkomt.

Met vriendelijk groet,
Geloofsgemeenschap St. Martinus Herwen en Aerdt,
onderdeel van de Parochie Sint Willibrordus

Gelderse online Koningsspelen
Dag allen,
Via de link in onderstaande mail is de ‘aftermovie’ van de Gelderse online Koningsspelen in Zevenaar
te downloaden.
Met vriendelijke groet,
Suze Meek
Combinatiefunctionaris
Regisseur Jongeren Op Gezond Gewicht

https://wetransfer.com/downloads/f545abcb96d09d2dd8579ec558d3b99c20200511130109/0268
e6daa9c0c1ea9eb641c509c87c0120200511130125/cde1b0

