NIEUWSBRIEF MEI 2022
Watertappunt
Sinds enkele weken staat er in de gang ter hoogte van de koffiekamer een waterkoeler. Kinderen kunnen hier
(on)gekoeld gefilterd water halen. Dit hebben we omdat drinken van water heel gezond is en we dit willen
stimuleren! Kinderen mogen in hun eigen (afsluitbare) beker of fles water tappen tussen 10.00 uur en 10.30 uur en
tussen 12.00 uur en 12.30 uur. De bekers mogen mee naar de klas en moeten op het aanrecht worden gezet, in
verband met het gebruik van de chromebooks. Naarmate het weer warmer is kan er uiteraard vaker getapt
worden. Praat u er thuis met uw kind ook even over hoe goed het is om water te drinken?

Nieuws vanuit de OV
Wie helpt er a.s. zaterdag vanaf 09.30 uur mee met het snoeien van de heg en bijhouden van het schoolplein? We
beginnen om 09.30 en zijn voor de middag klaar. De koffie staat klaar!
Op donderdag 2 juni organiseren wij van 17.00 tot 19.00 uur de Sprankel Zomerfair voor ouders en kinderen! Er is
dan eindelijk weer tijd en ruimte voor een gezellig en informeel samen zijn en daar kijken we erg naar uit.
Vast een tipje van de sluier: er zullen ook optredens zijn en daarvoor kunnen (groepjes) kinderen zich binnenkort
aanmelden. Heeft u het hier thuis vast over of uw kind hier zin in heeft?

Tevredenheidsonderzoek van start
Hebben we dit jaar weer net zo’n hoge respons als de vorige keer?? We hopen dat u ons helpt! Het doel van het onderzoek is
te horen wat u van Sprankel vindt. Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een belangrijke
bijdrage aan de school van uw kind(eren). De vragenlijst bestaat vooral uit stellingen die u kunt beantwoorden. Doe dit zo
open en eerlijk mogelijk, gebaseerd op uw eigen ervaringen. De vragenlijst bestaat vooral uit stellingen, waarin de volgende
antwoord categorieën gebruikt worden: 1— "volledig mee oneens” 2- “oneens” 3+ “ eens”4++ "volledig mee eens”U heeft
van ons per e-mail een uitnodiging ontvangen om een online vragenlijst in te vullen. In deze mail vindt u een link en een
inlognaam en wachtwoord, waarmee u bij de vragenlijst terecht komt. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15
minuten en gaat ook prima op uw telefoon.
De resultaten van het onderzoek bespreken we met ons team en worden ook met de MR besproken. Aansluitend publiceren
we de uitkomsten en zullen we u informeren wat we hiermee gaan doen. Verbeterplannen worden opgenomen in ons
jaarplan. Meer informatie staat op Social schools in de agenda bij 10 mei!
Heeft u nog vragen over het onderzoek? Neem dan gerust contact met mij op: directie.sprankel@liemersnovum.nl

AGENDA
10 mei
groep 3/4 excursie NME
14 mei
Snoeien heg en
pleinonderhoud
Techniekdag de Liemers
19 mei (o.v.b.)
luizencontrole
26-29 mei
hemelvaartweekend
2 juni
Sprankel zomerfair
17.00-19.00 uur!

Extra ouderavond!
Onze jaarlijkse ouderavond is al 2 keer in het water gevallen en we kijken er naar uit u weer samen te kunnen
ontmoeten en te kunnen informeren. We kunnen u dan bijpraten over de afgelopen periode, het komende
schooljaar en we willen graag een inhoudelijk thema centraal stellen. De datum ligt nog niet definitief vast, maar
zal hoogstwaarschijnlijk in juni vallen. Wordt vervolgd!

Wist u dat…

Techniekdag
In ons dagelijks leven spelen wetenschap en techniek een grote rol. Ook in sectoren waar je misschien niet zo snel
techniek
verwacht,
zoals
de zorg, het onderwijs of creatieve beroepen. Kiezen voor een technische opleiding
Alvast bedankt
voor uw
medewerking!
betekent kiezen voor een toekomstbestendige baan met goede arbeidsvoorwaarden!
Techniekdag de Liemers op zaterdag 14 mei
Op zaterdag 14 mei a.s. vindt weer de Techniekdag de Liemers plaats. Doel van de Techniekdag is kinderen in de
leeftijd van 8 tot14 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 van techniek komen deze dag aan bod: van het aansluiten van een warmtepomp tot je eigen slijm
maken en van bladblaasvoetbal tot het programmeren van een robot.
Locatie en tijden
De Techniekdag op zaterdag 14 mei 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

Jarig in mei
Groep 1/ 2: Hessel, Welkom op Sprankel!
Groep 3/4: Vera, Sepp, Sil, Sem, Mick én Huub!
Groep 5/6: Megan, Cas en Norah
Groep 7/8: Brandon en Nora
Van 🧡e proficiat!

De avond4daagse dit
jaar weer doorgaat en u
in juni op school
kaartjes kunt kopen?!
Handig!

