Nieuwsbrief oktober 2018

Vrijdag 05-10
bezoek schrijversduo Vera de Backker en Jeroen Schipper
Donderdag 11-10
inloopavond 18.30-19.30 uur
Vrijdag 12-10
afsluiting kinderboekenweek: kinderen lezen aan elkaar voor
Zaterdag 13-10 t/m zondag 21-10 HERFSTVAKANTIE
Maandag 21-10
groep 3/4 1e keer AMV-les
Donderdag 25-10
afsluiting participatiegroep en start verkeersgroep
Dinsdag 30-10
tweede tennisclinic groepen 3 t/m 8
Schoenendozen
Voor de actie Schoenmaatjes van Edukans hebben wij vanaf halverwege november schoenendozen
nodig. Mocht u dit najaar een nieuw paar aanschaffen, gooit u de doos dan SVP niet weg! Verdere
informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.
Foto’s op website
Op de website van onze school: www.bs-sprankel.nl kunt u met een inlogcode inloggen om bij de
foto-albums te komen. Hier vindt u o.a. de foto’s van het afscheid van juf Lia terug. Heeft u geen
account of bent u uw wachtwoord vergeten? Via de site kunt u dit aanvragen. Wilt u de achternaam
van uw kind gebruiken? Dan kunnen wij het herkennen als betrouwbare gebruiker.
Wijziging agenda
In de jaarkalender vindt u in de week van 19 november de vrijwillige 10-minuten-gesprekken tijdens
de middagen. Om organisatorische redenen moeten wij die verschuiven naar de week van
26 november. Past u dit vast aan in uw agenda! Tegen die tijd volgt er een oproep om u aan te
melden.
Inloopavond
Komende donderdagavond, 11 oktober, staan onze deuren open voor kinderen met hun
ouder(s)/verzorger(s)! Tussen 18:30 en 19:30 uur kunt u naar de klas om te zien waar uw kind
allemaal aan werkt. Uw kind kan u dan als uw persoonlijke gids door de klas leiden! Uiteraard zijn de
juffen er ook; dit uurtje is echter niet bedoeld om met de leerkracht te spreken over de vorderingen
of persoonlijke zaken omtrent uw kind. Mocht u hier behoefte aan hebben, dan kunt u hiervoor een
afspraak op een ander moment maken.

Nieuwe emailadressen
Met de fusie van 2 besturen is Proles overgegaan in Stichting LiemersNovum. Hierdoor hebben álle
juffen een nieuw emailadres gekregen. Dit is als volgt opgebouwd:
voornaam.achternaam@liemersnovum.nl > bijvoorbeeld: karen.klompmaker@liemersnovum.nl Dit
krijgt u ook in een automatische melding te zien, mocht u toch nog een mail naar het oude adres
sturen.
Parkeren
Wederom vragen wij uw aandacht voor een veilige
verkeersomgeving voor onze kinderen bij het brengen en
halen rond de school. Het valt ons op dat er weer voor de
school geparkeerd wordt en dit zorgt voor
onoverzichtelijke situaties voor kinderen die lopend of
fietsend naar school komen. Het dringende verzoek is dan
ook om te parkeren in parkeerhavens in bijv. de
Michaelstraat ….. of bij de Cluse.
Op 25 oktober bent u van harte welkom om samen met andere ouders te praten over de
mogelijkheden om de omgeving van Sprankel veiliger voor de kinderen te maken! Voorafgaand zal de
participatiegroep voor het laatst bijeen zijn. Betrokken ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Nieuws van de MR
Mede naar aanleiding van de fusie van de Berkhaag en de Driehoek heeft de MR in
mei 2017 de MR enquête gehouden onder de ouders / verzorgers. De resultaten van
de enquête zijn sinds die tijd in de MR vergaderingen besproken en zijn er afspraken
over de aangedragen punten gemaakt. In de nieuwsbrief heeft u kunnen lezen wat
er met de aandachtspunten en algemene opmerkingen gedaan is. Het team heeft
diverse zaken opgepakt, denk aan de lunch-tijd, het regelmatig splitsen van de
groepen, het aanspreken en aandacht hebben voor op tijd komen in de les, het vaker bespreken van
pestgedrag, de hygiëne van de toiletten en er is meerdere malen aandacht gevraagd voor het
parkeergedrag. Veel onderwerpen hangen samen met Covey en hier is ook uitgebreid op ingegaan.
In de vergadering van september jl. heeft de MR de lijst nogmaals doorgenomen en besloten om de
enquête met de resultaten af te ronden. Vanuit het bestuur LiemersNovum wordt er dit jaar nog
(waarschijnlijk in november) een ouderenquête gehouden en hier sluiten we graag bij aan. Uiteraard
worden jullie hierover van te voren geïnformeerd.
Vanaf heden zal de agenda van de MR vergadering geplaatst worden op klassenbord ter informatie.
De MR vergaderingen zijn openbaar. Wil je een keer een vergadering bijwonen, dan kan dat.
Hiervoor kan je je aanmelden op het volgende e-mailadres: mr.bs-sprankel@liemersnovum.nl
Als u vragen heeft voor de MR of u wilt iets bespreken met een MR lid kan je dit ook melden via
bovenstaand e-mailadres.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Groot, Kitty van Huet, Jacqueline Reintjes en Bianka van der Rijk
Medezeggenschapsraad

Van ouders, voor ouders en verzorgers!
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, zo ook de ouderraad.
Voor de komende maanden staan er al weer verschillende activiteiten de agenda, dinsdag 18
september jl. heeft de OR haar eerste vergadering gehad.
De activiteiten zijn weer verdeeld onder de OR leden en we kunnen weer aan de slag gaan om er
voor de kinderen een te gek jaar van te maken.
Uiteraard is een belangrijk punt voor de OR de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Om alle jaarlijkse
activiteiten voor de kinderen uit te kunnen voeren en financieel te ondersteunen is de ouderbijdrage
hard nodig. Net als de voorgaande “Sprankel”-jaren, is de vrijwillige ouderbijdrage inclusief het
schoolreisje. Bij vragen hierover kunt u terecht bij Femke Wichmann (or@bs-sprankel.nl)
Zijn er vragen, dingen die u graag anders ziet, tips, of dingen die u superleuk vindt? We horen ze
graag. Schiet één van ons even aan op school, of mail naar: or@bs-sprankel.nl.

Wie zijn er jarig in oktober?

Tijn 5/6
Gilles 5/6
Zoë 7/8
Jake 5/6
Thygo 1 / 2
Ymke 3/4
Dani 5/6
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Namens het team van Sprankel een

