Nieuwsbrief oktober 2020

02-10 Schooljudo
07-10 Studiedag kinderen om 12.00 uur uit
09-10 Schooljudo
12-10 KinderMR
14-10 Studiedag kinderen hele dag vrij
15-10 Digitaal informatiemoment
16-10 Laatste vrijdag voor vakantie, kinderen om 12.00 uur uit
17 t/m 25-10 Herfstvakantie
30-10 Schooljudo laatste keer

Kinderboekenweek
Gistermorgen werd de Kinderboekenweek geopend. Veel kinderen zagen er mooi verkleed uit, fijn
dat jullie allemaal zo je best hebben gedaan!
Er is gestart met dansen en zingen op het liedje: ‘En toen?’ Elke groep kreeg een mooi boek cadeau
voor de klas, passend bij het thema. Ook is er een gedicht voorgedragen. De komende periode wordt
er in alle groepen aandacht besteed aan het thema ‘En toen?’ In de groepen 1 t/m 4 gaat dat vooral
over ridders en jonkvrouwen. Er zal extra veel gelezen en voorgelezen worden. We vinden het zo’n
leuk onderwerp dat we hebben besloten er wat langer aan door te werken, nl. tot aan de
herfstvakantie. De kinderen mogen ook zelf boeken over het thema meenemen! Via Social Schools
zal u geïnformeerd worden wat er zoal in de groepen gebeurt.

Studie(mid)dagen
Zoals u op de kalender gezien heeft, staat er dit jaar een forser aantal studie(mid)dagen op het
jaarrooster. In het verleden is dit al toegelicht, maar nu de dagen achter elkaar voorbij komen toch
nog een korte uitleg: in het verleden moesten we nog lesuren sparen, doordat we waren overgestapt
naar het 5-gelijke dagenmodel. Anders zouden de kinderen in 8 jaar niet aan het verplichte aantal

onderwijsuren komen dat ze moeten maken. Die fase is achter de rug en dat geeft meer ruimte.
Daarnaast maken de kinderen - net dit jaar- een lang schooljaar door een late zomervakantie. Meer
schoolweken, betekent meer lesuren dan noodzakelijk, waardoor we daar studieuren tegenover
kunnen zetten. Tegelijkertijd besloot het team met toestemming van de MR om met ingang van dit
jaar de schooltijd niet terug te brengen naar 14.00 uur, waardoor we nog 10 minuten per dag extra
lestijd hebben. Bij een korter schooljaar zullen er dus ook iets minder studiemomenten zijn.
Wat gebeurt er dan tijdens die studiemomenten?
De maand oktober wordt gebruikt voor het analyseren van de toetsgegevens. Van daaruit worden
plannen opgesteld waarin beschreven staat hoe het onderwijsaanbod nauwkeuriger afgestemd kan
worden op wat de ontwikkeling van de kinderen vraagt.
Daarnaast wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in kaart gebracht. Dit doen we aan
de hand van observaties en in de groepen 5 t/m 8 door vragenlijsten voor de kinderen. Daarna wordt
gekeken welke acties dit van de leerkracht vraagt.
Ook wordt er in de werkgroepen verder gewerkt aan onze thema’s eigenaarschap, zelfstandigheid &
samenwerken, rekenen, gelijke kansen en meer&hoogbegaafdheid.

Informatieavond
Als team hadden we plannen om u, volgens RIVM-richtlijnen, op school te ontvangen, maar na de
persconferentie van afgelopen maandag hebben we toch naar een alternatief gezocht.
Vanuit de groepen ontvangt u in de week voor de herfstvakantie via mail de nodige specifieke
informatie over de groep van uw kind(eren). Daarna is er op donderdag 15 oktober een
informatiemoment via Teams. Hier kunt u zich vooraf voor aanmelden. Via mail ontvangt u dan een
uitnodiging waarmee u op dat moment kunt inloggen bij Teams. Dit kan via uw mobiele telefoon,
tablet of computer, een camera en microfoon zijn wel nodig. We zullen die avond verdelen in 2
groepen: de leerjaren 1 t/m 4 zijn gezamenlijk en vervolgens 5 t/m 8. Houdt u hiervoor Social Schools
in de gaten!

Covid-19 en ventileren
Inmiddels is er een bedrijf geweest dat in opdracht van ons bestuur LiemersNovum de
ventilatiemogelijkheden van Sprankel in kaart heeft gebracht. We wachten op het adviesrapport wat
hieruit zal volgen. We ervaren zelf dat met het ventileren de temperatuur wel snel kan dalen. We
willen u dus ook vragen, erop alert te zijn dat uw kinderen voldoende warm gekleed zijn. Een extra
vest aan de kapstok laten hangen mag natuurlijk!
De eerste testen hebben inmiddels ook binnen ons team plaats gevonden. Tot op heden gelukkig
negatief! Er blijken ook nog steeds invallers van het PON beschikbaar te zijn, daar zijn we blij mee!
Gelukkig valt het met de afwezigheid van kinderen tot op heden erg mee, we duimen allemaal dat
we dat zo houden!

Nieuw lid OV
Graag wil ik me even voorstellen als nieuw lid van de oudervereniging van Sprankel: Mijn naam is
Peter Hetterschijt, 37 jaar en woonachtig aan de Polderdijk in Herwen. Ik ben getrouwd met Sjoukje
en samen zijn wij de trotse ouders van Joep (groep 3) en Anne (groep 1).
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als salesmanager noordwest Europa voor Hendrix Genetics.
In mijn vrije tijd geniet ik van onze dieren, barbecueën en van het buitenleven.
Sinds dit schooljaar ben ik lid van de oudervereniging. Ik wil me graag inzetten voor de activiteiten
die bijdragen aan het plezier en de ontwikkeling van de leerlingen van Sprankel.

OPROEP
Laatste oproep:
Tot op heden geen sportcoördinator gevonden
Als er een ouder is die het coördineren van
sporttoernooien op zich wil nemen, dan zouden de
kinderen van Herwen en Aerdt hieraan veel plezier
kunnen beleven!
U ontvangt via school mailtjes van de sportvereniging,
u beantwoordt deze en zorgt via de schoolapp (Social
Schools) voor oproepen om te inventariseren welke kinderen mee willen doen, welke ouders een
team willen begeleiden en welke ouders voor vervoer kunnen zorgen. Fijn als u ook het gezicht
tijdens het toernooi kan zijn, maar als u zelf een keer verhinderd bent is er vast iemand die een keer
de honneurs waar wil nemen! U kunt dit natuurlijk van het begin af aan als 2tal oppakken.
We gunnen de kinderen veel sportplezier met elkaar en hopen dan ook dat er ouders zijn die zich
hiervoor in willen zetten!
Het eerste toernooi is van handbalvereniging OBW in Lentemorgen te Zevenaar.
De leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 van harte welkom om met een team een middag fijn te
sporten en kennis te maken met handbal. Het zal plaatsvinden op woensdag 14 oktober van 15u tot
18u, in sporthal Lentemorgen in Zevenaar.
N.B. dit kan dus alleen plaatsvinden als er op korte termijn iemand is die onze schoolsporttoernooien
wil coördineren.

Groep 5/6 bedankt!
Super dat jullie zo je best hebben gedaan voor Jantje Beton!
De oudervereniging ontvangt namens de organisatie een
bedrag waarmee weer leuke activiteiten voor de hele school
verzorgd kunnen worden, dus daar heeft iedereen profijt van.
Dankjulliewel kanjers!

Wie zijn er jarig in oktober?
Oktober
Tijn groep 7/8
Gilles groep 7/8
Jake groep 7/8
Thygo groep 3/4
Day groep 3/4
Fien groep 1 / 2
Ymke groep 5/6
Dani groep 7/8

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!

Nieuw op school

Quinn groep 1/2

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

Voor berichten van andere instanties bekijk de volgende pagina’s.

Nieuws
Veilig Verkeer Nederland
Onlangs lanceerden wij een nieuwe ‘Meedoen is makkelijk’-campagne. Met de
slogan “Op de fiets naar school maakt de buurt blijer.” willen wij, samen met
jou, schoolomgevingen in Nederland veiliger maken. In deze nieuwsbrief zie je
de commercial die de komende weken op televisie te zien is en ontdek je wat jij
kunt doen om ook je steentje bij te dragen.

Meedoen is makkelijk
Uit recente gesprekken tussen Veilig Verkeer Nederland, scholen en
gemeenten, blijkt dat verkeersdrukte rondom basisscholen op veel
plekken een probleem is. Met de campagne 'Meedoen is makkelijk' vragen
wij hier op een positieve manier aandacht voor. Het verzoek aan ouders is
om hun kind(eren) vaker lopend of met de fiets naar school te brengen.
Dit leidt namelijk tot minder verkeersdrukte bij scholen en voor kinderen
specifiek ook tot meer praktijkervaring in het verkeer. Automobilisten
vragen we om schoolzones zoveel mogelijk te vermijden.
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Wat kan ik doen?
Ook als je geen kinderen hebt, kun je veel doen om het verkeer veiliger te
maken. Onze top-5 oplossingen voor een veiliger verkeer vind je hieronder.

Een veilige schoolomgeving
We hebben onder ruim 3.300 ouders onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat maar
liefst 95% van alle basisschoolkinderen binnen een straal van vijf kilometer bij
hun school vandaan woont. Het moet dan toch haalbaar zijn ouders en
kinderen te stimuleren om vaker te gaan lopen of de fiets te pakken? De
boodschap 'lopend en fietsend naar school' zullen wij daarom blijven uitdragen.
Ook weten we natuurlijk dat het niet altijd mogelijk is om de auto te laten staan.
Om meedoen aan een veilige schoolomgeving zo makkelijk mogelijk te maken,
delen we tijdens de campagne rondom scholen 5 vergeet-me-nietjes:

1. Spreek af op welke vaste dagen jullie samen naar school lopen of
2.
3.
4.
5.

fietsen
Met de auto naar school? Parkeer iets verderop (Je bent een held!)
Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan uitstappen
Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige verkeersdeelname
Bespreek de onderwerpen ‘Smartphone & Verkeer’ en ‘Groepsdruk &
Verkeer’ (vanaf 11 jaar)

Tot zover onze update. Wil je meer weten over de campagne, ga dan
naar vvn.nl/veilige-schoolomgeving. Wil je als ouder direct aan de slag met het
verbeteren van de verkeersveiligheid rondom een school, kom dan in actie.

