Nieuwsbrief november 2018

Agenda

Dinsdag 06-11 OR-vergadering
Donderdag 08-11 Nationaal schoolontbijt
Maandag 12-11 Start inschrijven voor oudergesprekken
Woensdag 14-11 Start schoolfruit!
Maandag 19-11 Ouderenquete via mail
Dinsdag 20-11 MR vergadering
Woensdag 21-11 Indeling oudergesprekken mee
Donderdag 22-11 Groep 7/8 les bureau Halt
Zaterdag 24-11 Aankomst Goedheiligman in Herwen
Maandag 26-11 Start oudergesprekken na schooltijd (middag!)
Maandag 26-11 Start Edukans schoenmaatjes project
Maandag 26-11 Inpakavond groepen 1 tm 4
AVG en Klasbord
Heeft u op het formulier van de privacy wetgeving aangegeven dat uw kind niet op social media mag
komen? Dan komt u kind ook niet op foto’s op Klasbord! Wilt u uw kind wel gewoon op klasbord
kunnen zien, dan dient u dat schriftelijk bij ons kenbaar te maken. Uw briefje of mailtje kan naar de
leerkracht van uw kind, of naar: directie.bs-sprankel@Liemersnovum.nl
Mocht u op uw telefoon geen meldingen (pushberichten) krijgen van Klasbord als er een nieuw
bericht geplaatst is, dan kan het helpen de app te verwijderen en weer opnieuw te installeren. Mocht
u dan nog steeds geen meldingen ontvangen, wilt u dat dan even bij ons melden?
Mailadressen:
Ook de OR en de MR zijn inmiddels voorzien van een nieuw mailadres. U kunt hen bereiken via:
or.bs-sprankel@liemersnovum.nl
mr.bs-sprankel@liemersnovum.nl
Verder kunt u de juffen via mail bereiken via:
evelyne.vanaalst@liemersnovum.nl
kitty.vanhuet@liemersnovum.nl
brigitte.joosten@liemersnovum.nl
tiny.schilderman@liemersnovum.nl
henriette.everhardt@liemersnovum.nl
ineke.ketelaar@liemersnovum.nl
marlies.Evertsen@liemersnovum.nl
jacqueline.reintjes@liemersnovum.nl
suzanne.franssen@liemersnovum.nl
karen.klompmaker@liemersnovum.nl en via directie.bs-sprankel@liemersnovum.nl

Hoofdluis
Na de herfstvakantie was iedereen hoofdluisvrij en daar zijn we erg blij mee! Wilt u ons direct op de
hoogte brengen als u toch hoofdluis bij uw kind constateert? In het vervolg zult u geïnformeerd
worden wanneer de controles zijn, met het verzoek die dag uw kind geen gel in de haren te (laten)
doen en bij lange haren geen vlechtwerk aan te brengen, zodat er makkelijker en beter
gecontroleerd kan worden.
(Jongens) broeken gezocht!
De kleuterjuffen zijn door hun reservebroeken heen in de maten 110 en 116! Heeft u nog
(onder)broeken liggen die niet meer passen, wilt u die dan afgeven in groep 1/2? Heeft uw kind
vanwege een ongelukje reservekleding geleend? Dan graag z.s.m. de gewassen kleding weer retour
naar school.
Uitnodigen feestjes en kerstkaarten
Het is voor kinderen confronterend en pijnlijk als er in de klas kaarten of uitnodigingen aan een groep
kinderen wordt uitgedeeld en zij hier niet bij horen. Daarom geldt vanaf nu de afspraak dat
uitnodigingen voor feestjes en kerstkaarten buiten de poort van school uitgedeeld moeten worden.
U kunt hiervan een gezellige activiteit samen met uw kind maken door deze na schooltijd ‘als een
echte postbode' te gaan bezorgen bij de kinderen thuis.
Nationaal schoolontbijt
Wij doen mee aan het Nationaal Schoolontbijt 2018!
Op donderdag 8 november is er bij ons op Sprankel een gezellig en gezond
ontbijt met alle leerlingen en leerkrachten.
U kunt uw kind(eren) die dag zonder ontbijt naar school sturen.
Schoolfruit
Vanaf volgende week woensdag 14 november beginnen we met schoolfruit.
Vanaf dan hoeft uw kind op woensdag, donderdag en vrijdag alleen nog drinken mee te nemen voor
de ochtendpauze. Alle informatie hierover vindt u op Klasbord.
Ouderenquête
Via de mail ontvangt u in de week van 19 november een verzoek om een ouderenquête in te vullen.
Wij realiseren ons dat u digitaal overladen wordt met verzoeken om enquêtes in te vullen, maar toch
hopen wij dat u hier in het belang van uw kind tijd voor vrij wil maken! Wij kunnen hier als school
namelijk veel van leren en ik wil dan ook graag over de uitkomsten met u in gesprek gaan! Hiervoor
zult u in het voorjaar uitnodigingen voor koffie-ochtenden zien verschijnen.
Oudergesprekken
In de week van 26 november vinden er facultatieve oudergesprekken na schooltijd plaats. Dit houdt
in dat u zelf kunt aangeven, dat u een gesprek met de juf van uw kind wenst, of dat de juf u kan
uitnodigen om op gesprek te komen. In de week van 12 november hangt bij elke groep een
intekenlijst waarop u alleen kunt aangeven op wélke dagen u na schooltijd in gesprek zou willen. Op
woensdag 21 november krijgen de kinderen een brief mee waarop staat wanneer u bent ingedeeld.
In principe voert u het gesprek met de juf, die op die dag de groep heeft.
Vloeiend lezen
In november gaan wij kijken hoe de kinderen vooruit zijn gegaan ten aanzien van het vloeiend lezen.
Op basis daarvan gaan we een indeling maken waarbij het mogelijk is dat uw kind een niveau hoger
of lager gaat lezen dan zijn of haar jaargroep. We doen dit, zodat we beter kunnen gaan aansluiten
bij het instructieniveau waar uw kind behoefte aan heeft en waardoor uw kind zich daardoor beter
op zijn/haar niveau zal kunnen gaan ontwikkelen. We gaan dan ook vanaf eind november starten met

het zogenaamde ‘groepsdoorbroken lezen’. Dit betekent dat er 3x per week in alle groepen tegelijk
leesles gegeven wordt en kinderen dan dus naar de groep gaan, waar ze ingedeeld zijn.
Natuurlijk wordt u als ouders vooraf geïnformeerd als er sprake is van verplaatsing van groep. Mocht
u daarna nog vragen hebben, dan kunt u die tijdens de oudergesprekken stellen.
Schoenmaatjes
Vanaf maandag 26 november besteden wij op school 2 weken aan
het project Schoenmaatjes van Edukans. Alle kinderen van
Sprankel vullen thuis een schoenendoos met schoolspullen,
toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in
ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets concreets voor
vriendjes in arme landen. De schoenendozen gaan naar kinderen
op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra
voor straatkinderen.
Dit doen wij om de kinderen te leren, dat geven om een ander
belangrijk is en kinderen in ontwikkelingslanden een onvergetelijk
cadeau te geven. We gaan op vrijdag 7 december op school alle
dozen met elkaar versieren! Heeft u geen goede schoendoos?
Inmiddels staan er vele dozen in de hal, daar mag u er zo eentje
van pakken en meenemen!
Schoenmaatjes inhoud schoenendoos:
BASISINHOUD Schriften Pennen (Kleur)potloden Knuffel Tandenborstel Tandpasta Zeep
WAT ER NIET IN MAG Snoep of ander eten Oorlogsspeelgoed
OM DE DOOS VERDER TE VULLEN SCHOOLSPULLEN:
schrijfblok, gum, puntenslijper, etui, liniaal, kleurboek enz.
klein speelgoed: pop, auto, kleine bal, jojo, pet, puzzeltje, ballonnen, knikkers, springtouw,
muziekinstrumentje enz.
toiletartikelen: spiegeltje, haarspullen, kam of borstel, washandje, toilettasje enz.
BEPERK PLASTIC VERPAKKINGSMATERIAAL
Parkeren
Wilt u eraan denken om niet voor school te parkeren bij het brengen en halen? Heeft u opa’s en
oma’s of een oppas die uw kind naar school brengen? Wilt u hen ook vragen hier rekening mee te
houden? Samen creëren we een veilige omgeving voor onze kinderen!
U kunt zich overigens nog steeds aanmelden om mee te denken en werken in de parkeerwerkgroep!
Aanmelden kan via directie.bs-sprankel@liemersnovum.nl of door even bij mij langs te komen
natuurlijk.
Wie zijn er jarig in november?
Maren Nijland 3/4
Tygo Evers 5/6
Wynonna Boshuis 7/8
Esad Abis 5/6

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Muziekonderwijs bij uw kind(eren) op school
Het is al even geleden, maar op 27 juni jl. is het eerste convenant van Gelderland Méér muziek in de
Klas Lokaal de Liemers onder toeziend oog van erevoorzitter Koningin Máxima ondertekend in Het
Musiater te Zevenaar. Dit om ervoor te zorgen dat alle basisschool leerlingen in de Liemers
structureel muziekonderwijs krijgen. Bij uw kind op school is dit al (gedeeltelijk) gerealiseerd. Iedere
groep krijgt op zijn eigen niveau les. Van algemene Muzikale Vorming, instrumentale lessen,
ritmeworkshops tot aan begeleiding van de musicalband. Graag stellen wij de docenten aan u voor:
Mijn naam is Raymond Jansen, woonachtig in Duiven en ben docent slagwerk. Ik geef slagwerkles bij
een drumschool in Berlicum, muziekschool in Holten en bij 3 verschillende verenigingen in Gameren.
Verder geef ik ritme workshops bij muziekverenigingen, speel in een rockband en via Kunstwerk! dit
mooie project op de basisscholen.
Mijn naam is Jenny Thorissen en ik werk als muzikant, dirigent en muziekjuf. Mijn
lievelingsinstrument is de trompet. Ik laat kinderen graag zien hoe dit instrument werkt en hoe je er
geluid uit krijgt. Ik hou ontzettend van muziek maken, luisteren, bedenken en zingen en hoop de
leerlingen net zo enthousiast te maken!
Hallo! Gerdien Schellingerhout is mijn naam. Sinds mijn conservatorium opleiding geef ik al vele jaren
met plezier muziekonderwijs in de Liemers. Voor Kunstwerk! ben ik werkzaam als AMV docent in
groep 4 op verschillende basisscholen in de Liemers. Daarnaast geef ik saxonet en dinofluit les aan de
groepen 5 en 6. Ook echo-lessen neem ik graag voor mijn rekening. Mijn specialiteiten zijn blokfluit,
dwarsfluit en zingen. Het is heel fijn om een inspiratie bron te zijn voor jonge kinderen. Daar word ik
gelukkig van!
Team Kunstwerk! wenst uw kind(eren) veel plezier bij de muzieklessen!

Kunstwerk! Het Musiater
Theater
Sinterklaasvoorstelling
Vier het echte Sinterklaasfeest
Pieten proberen tegenwoordig alles digitaal te doen. Ze raken steeds meer bezeten van hun
mobieltjes. Daarbij vergeten ze de kleine kinderen. Maar Sint en zangpiet Pavarito willen niets liever
dan het feest samen met de kinderen vieren. Bovendien is er ook nog eens het jubileum van het
Liemers Jeugdorkest. Natuurlijk gaat er eerst van alles fout met de digipieten. Een heel herkenbare,
grappige, originele Sinterklaasmusical met de Pieten, Sint en zijn secretaresse, het Liemers
Jeugdorkest en het Liemers Jeugdkoor.
Zondag 18 november 2018
Aanvang 13.00 uur en 15.00 uur
Prijs € 6,50
Jumbo Heemskerkzaal
Het Musiater

