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Social schools en startgesprekken
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief zijn er al heel veel ouders die zich aangemeld hebben voor
Social Schools. Fijn! Naast de functies zoals u die kent van klasbord (plaatsen van berichten, delen
van foto’s en reageren op oproepen), kent Social Schools ook een kalender voor alle activiteiten, die
we zullen vullen. Maar de meest handige tool is dat u zich als ouder direct in kunt schrijven bij het
tijdstip van voorkeur als er gesprekken gepland worden. Omdat we hier erg graag gebruik van willen
maken, wachten we even met de startgesprekken tot week 37 en 38. Komende week zal de
omgeving verder ingericht worden, zodat u zich vanaf woensdag digitaal kunt inschrijven.
De startgesprekken zijn voor de ouders van kinderen die nieuw zijn gekomen in een groep, met
uitzondering van de kinderen die net 4 jaar zijn.

Ouderhulp gevraagd
Een nieuw schooljaar betekent
ook altijd weer wisselingen in de
vrijwilligers die onze school
draaiende houden. Uw hulp is
onmisbaar om onze school een
sprankelende plek te laten zijn
waar uw kind 5 dagen per week
met plezier kan leren en spelen.
Bibliotheek
Met behulp van onze enthousiaste coördinator Ester Wismans, is elke vrijdag vanaf 08:30 uur onze
schoolbibliotheek in de hal geopend! Hierbij zijn steeds 3 volwassenen aanwezig die helpen met het
uitlenen en opruimen van de boeken. U bent hier ongeveer 1 á 1,5 uur mee kwijt. Afhankelijk van het

aantal vrijwilligers wordt u eens in de 2 á 3 weken ingepland. Een gezellige klus waarbij u alle
kinderen van de school leert kennen!
Wassen
Dit is een klus die in uw eigen tijd en huis kan plaatsvinden en waar een vergoeding tegenover kan
staan!
We zijn op zoek naar ouders die in september/oktober willen helpen om onze geleende judopakken
te wassen! Deze kunt u afhalen op vrijdag en weer afgeven op de dinsdag erna. Dit is op 3 momenten
nodig: 11 september, 25 september en 16 oktober. Per keer hebben we gezien het aantal
judopakken wel 4 ouders nodig!
Daarnaast zoeken we naar een vaste washulp, nu onze trouwe wasouder Jeanet Groot is gestopt.
Samen met Lianne (moeder van Jasmijn gr 6 en Fenna gr 2) maak je een verdeling van het jaar, en
wassen jullie alle handdoeken en vaatdoekjes van school, die we gebruiken. De was gaat op vrijdag
mee en komt na het weekend weer mee terug.
Voor alle wasbeurten (ook van de judopakken) kan een wasvergoeding geregeld worden.
Overblijven
Een enthousiaste club van (groot)ouders verzorgt heel trouw het toezicht tijdens onze lunch.
Normaal gesproken in de hal, maar in deze periode nog in de groepen 1/2 en 3/4 . De kinderen
beginnen om 12:00 uur met eten en mogen vanaf 12:15 uur naar buiten. De ouders nemen de tafels
dan nog af met een doek en vegen de vloer, voor een prettige start van de middag. Afhankelijk van
het aantal ouders wordt u eens in de 2 á 3 weken een halfuur ingepland op een vaste dag. We
zoeken met name nog ouders voor de dinsdag en de donderdag. Bij wisselende werktijden wordt er
onderling geruild via de groepsapp.
Schoolsporttoernooien- NIEUW!!
Doordat we inmiddels een tijdje bij de gemeente Zevenaar horen, weten sportverenigingen ons ook
steeds beter te vinden. Zij hebben een gevarieerd aanbod van toernooien op woensdagmiddag of
zaterdag gedurende het schooljaar.
Het past niet meer in de taakuren van de leerkrachten om dit te coördineren en er bij aanwezig te
zijn. Als er een ouder is die het coördineren ervan 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 bericht is binnen van handbalvereniging OBW: ook dit jaar zal OBW weer schoolhandbal
organiseren in Lentemorgen.
In dit kalenderjaar zijn 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 iemand is die onze schoolsporttoernooien wil coördineren.

Luizencontrole:
In een duo controleert u na de vakantie onze groepen met kinderen op neten en luizen. De
leerkracht informeert de ouders, dus dat hoeft u niet te doen. U bent ook niet na elke vakantie aan
de beurt maar dat gaat om en om.
We hopen wederom op voldoende reacties van ouders! Heeft u vragen of wilt u zich direct
aanmelden? Stuurt u dan een mailtje naar: directie.sprankel@liemersnovum.nl . Hartelijk dank!

Schooljudo:
Vanaf volgende week vrijdag 4 september volgen de kinderen weer 8 weken lang schooljudo.
We krijgen hiervoor judopakken te leen, maar hier moet voor de hygiëne luchtige gymkleding onder.
Na 2 weken worden alle pakken gewassen en hiervoor zoeken we dus wasouders (mail naar
directie.sprankel@liemersnovum.nl). Een eigen judopak meenemen mag ook. Heeft u bezwaar tegen
een geleend pak, dan is het alternatief dat u uw kind (oude) stoeikleding laat dragen. Dit is kleding
die tegen een stootje kan, en waar schade niet erg bij is.
Waarom schooljudo?
Schooljudo helpt bij het creëren van een veilige, fijne sfeer en pedagogisch klimaat. Het levert een
significante bijdrage aan de fysieke en sociaal- emotionele ontwikkeling van een kind. Én aan de
groepsdynamica van een klas.
Ieder schooljaar legt het programma het accent op een van de 6 Schooljudowaarden zoals
weerbaarheid of vertrouwen. Dit jaar is dat de waarde respect.
De juffen en meester hebben het hele jaar lang toegang tot de bijbehorende digitale leeromgeving.
Hierin vinden zij stof om interactief en laagdrempelig met de verschillende waarden aan de slag te
gaan. Daarnaast stappen leerlingen 8 weken lang in judopak de mat op zodat zij tijdens een fysieke
weerbaarheidstraining de waarden letterlijk in handen hebben. Door de samenwerking met Disney
is ieder thema voor de kinderen een nieuwe ervaring die is afgestemd op hun belevingswereld.
Meer informatie vindt u op: www.schooljudo.nl

Wecycle verzamelactie
Als je kinderen wilt voorbereiden op de toekomst, is het belangrijk dat ze afval als grondstof gaan zien.
Dat geldt ook voor afgedankte elektrische apparaten. Wecycle helpt onze school hierbij met gratis
lesmateriaal. Ook doen we mee met de inzamelactie om het geleerde in praktijk te brengen. We krijgen
hiervoor ook nog eens een mooi cadeau. En we steunen Stichting Jarige Job, zodat de kinderen andere
kinderen helpen aan een leuke verjaardag. Het inzamelen start vanaf maandag 7 september. U kunt vanaf
dan afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen via uw kinderen bij Sprankel
inleveren voor recycling.

Jantje beton groep 5/6
Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen
inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer
speeltijd.
Begin september krijgt elke leerling uit groep 5/6 1 loten
boekje. Met dit boekje kunnen zij naar mensen die ze kennen
en vragen of zij een lot van hen willen kopen. U kunt

natuurlijk ook als ouders/ verzorgers helpen. Van 9 t/m 23 september kunnen ze de loten verkopen.
•
•
•
•
•

Lootjes verkopen via machtiging is altijd op 1,5 meter afstand met het handige 1,5 meter lint.
Hiervoor gebruiken leerlingen losse machtigingsformulieren.
Online lootjes verkopen kan altijd. Thuis vanaf de bank, via de Tikkie jij bent 'm! actie.
Lotenkopers gebruiken hun eigen pen.
Zelfs leerlingen met verkoudheids- of griepklachten kunnen lootjes verkopen via de Tikkie jij
bent 'm! actie.

Waarom doen we dit?
Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede van de oudervereniging en dan natuurlijk ook aan de
kinderen! Hier kunnen we dan weer leuke dingen van doen.
Iedere deelnemende leerling krijgt dit jaar een klein cadeautje en een klas die per leerling 10 of meer
loten verkoopt verdient ook nog eens een van de jantje beton speel-pakketten. We hopen dan ook
dat iedereen van harte mee wil werken om de kinderen veel loten te laten verkopen!

Doppen sparen
De kinderen uit de groep 7/8 gaan dit schooljaar weer Techno-Plaza bezoeken en worden gevraagd
plastic doppen te sparen. (van drinkflesjes, tubes, melkpakken, shampooflessen enz.)
Die gerecyclede doppen worden gebruikt voor een van de opdrachten waarin de leerlingen een
boombox (een echt werkende luidspreker ) gaan maken.
Hiermee willen we de leerlingen laten zien dat je kunststof niet alleen maar weggooit, maar ook kunt
hergebruiken. Kortom, duurzaamheid is een van de thema’s waar Techno-Plaza aandacht aan
besteedt.

Wie zijn er jarig in september? En wie waren er ook nog
jarig in augustus (rectificatie vorige
nieuwsbrief!)
Augustus
Anne groep 1/2
Julian groep 7/8
Ioannis groep 7/8
Finn groep 7/8
Fenna groep 1/2

September

Van harte gefeliciteerd en een hele
fijne dag!

Ivy groep ¾
Storm groep 7/8
Jiya groep 1/ 2
Jayson groep 5/6
Milan groep 1 /2
Fem groep 1 /2
Stan groep 5/6
Elina groep 7/8

Bericht namens de ANWB:

Weer naar school!

Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op
de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?

Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen
kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.

Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima
oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet
anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd
vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.

Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het
verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare,
verkeersdeelnemers.

Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en
vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat
kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze
kinderen te vergroten.

•

Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.

•
Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij
fietsongevallen.
•
Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een
bron van gevaar.
•

Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.

•

Laat u niet afleiden, wees alert.

•

Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.

•
Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet
persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!

