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Klaar voor de start!
Alle juffen en de meester zijn gezond en uitgerust van de vakantie gisteren weer op school gekomen
voor de startvergadering en hebben gedurende deze week alle plekken en materialen weer in orde
gemaakt voor een goede start! Samen hebben we gekeken naar de inhoudelijke onderwerpen waar
we komend jaar op verschillende momenten met elkaar mee aan de slag gaan. En we hebben
afspraken gemaakt over hoe we de eerste weken samen kunnen bouwen aan een goede
groepsvorming waarin alle kinderen zich fijn en veilig kunnen gaan voelen!
We vieren de start van het nieuwe jaar helaas niet met een centrale ontvangst buiten en het
halfjaarlijkse koffiemoment, maar zorgen in elke groep afzonderlijk voor een feestelijke start.

Welkom juf Marion en juf Inge
A.s. maandag start juf Inge op maandag t/m woensdag in groep 5/6. Zij heeft zich in de laatste
nieuwsbrief van juli al voorgesteld. Maar de komende periode krijgen we versterking van nog een
ervaren juf voor groep 3/ 4. Juf Marion zal tijdens het re-integreren van juf Ineke op maandag t/m
woensdag op school zijn. Zij zal zich binnenkort verder voorstellen.

Veilig weer naar school
Net als voor de zomervakantie zullen we een aantal maatregelen voortzetten. We kiezen
ervoor om zowel het brengen als het halen van kinderen weer buiten te laten plaatsvinden en via de
verschillende ingangen. Omdat ons schoolplein breder is dan de stoep, vinden we het prima dat u
weer op het schoolplein komt, maar neemt u dan wel op de voormalige verzamelplekken afscheid
van uw kind(eren) en houdt onderling afstand:
Groep 1-2 Kinderen en ouders van de groep 1-2 rond de zandbak . Zij gaan vanaf 08:20 uur naar
binnen via de zijdeur van het lokaal van groep 1-2 (rechts van de wigwam).

Groep 3-4 Fietsen worden op de grasstrook aan de linkerzijde, parallel aan het Kosterijpad
geplaatst. Afscheid nemen in de buurt van de prullenbak bij de schommel.

Groep 5-6
Groep 5-6 neemt afscheid bij het niet-overdekte deel van de fietsenstalling óp het plein en lopen
zelfstandig via de hoofdingang naar binnen.

Groep 7-8
Deze kinderen nemen afscheid op het achterste gedeelte van de groenstrook naast het lokaal van de
kleuters en lopen vanaf 08.20 uur via de nooduitgang van hun lokaal (achterzijde gebouw!) naar
binnen.

1e schooldag groep 1 t/m 3
Omdat we ons realiseren dat het voor de jongste kinderen weer een spannende 1e schooldag zal
zijn; nodigen we de ouders van de kinderen van de groepen 1 t/m 3 uit om éénmalig naar het
raam van het klaslokaal (aan zijkant of achterzijde) te komen om te kijken naar hun nieuwe plek
en een laatste handkus!
Zorgt u op het plein zelf voor 1,5 meter afstand van andere volwassenen en blijf niet op het
plein “plakken” voor gesprekjes of afspraken. Hoe goed wij ook begrijpen dat het handig en
makkelijk is dit op het plein te doen, vragen we toch met nadruk dit niet te doen.
Vanaf 08:20 uur zullen er ook elke dag 2 leerkrachten buiten staan om de kinderen te ontvangen en
u te woord te staan over bijzonderheden of verzoeken.
Niet naar binnen zonder afspraak: u mag nog steeds niet ‘zomaar’ de school binnenlopen. Wilt u een
gesprek, maak dan vooraf een afspraak. Voor de vaste vrijwilligers en bezoek op afspraak ligt er een
vragenlijst voor triage klaar.
Moet uw kind onder schooltijd weg voor een afspraak? Uw kind komt dan op de afgesproken tijd
naar buiten, de leerkracht zorgt hiervoor. U mag hiervoor niet zelf zomaar naar binnen lopen.
Lunch:
De kinderen lunchen voorlopig nog in hun eigen groep in plaats van in de hal. Dit zodat de
volwassenen meer plaats houden. Wel willen we graag gebruik gaan maken van een groep vaste
vrijwilligers die komen helpen bij het eten en drinken in groep 1/2 en in groep 3/4. Een oproep volgt
via ons Nieuwsbord en in de appgroep van de lunchouders.
Kamp groep 7/8:
Wij kiezen ervoor om in de huidige onzekere omstandigheden het kamp op te schuiven naar het
voorjaar, zodat we op een makkelijkere omstandigheden alles kunnen organiseren. Wij zullen
binnenkort nieuwe data voor de accommodatie en activiteiten prikken met de betrokken partijen. U
ontvangt dus nog niet, zoals eerder aangekondigd, een verzoek om betaling.
Luizen:
Wilt u zelf uw kinderen a.s. zondag op luizen controleren voordat u hen maandag naar school laat
gaan? Mocht u twijfelen of luizen en/of neten aantreffen, stuurt u dan een mailtje naar:
directie.sprankel@liemersnovum.nl . Hartelijk dank!

Samenvatting van de belangrijkste regels:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Vanaf 1 juli geldt
daarbij dat ook de 1,5 meter tussen leerlingen en leerkrachten/ personeelsleden niet meer

hoeft te worden gehandhaafd. Indien leerkrachten/personeelsleden dat willen, mag de
afstand wel worden gehandhaafd.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Het is nog steeds van
belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om:
● Een goede melding en monitoring van besmettingen.
● Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de
school binnentreden (zie voor meer informatie: rivm.nl/documenten/triage-bezoekers).
● Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.
● voortdurend ventileren van de ruimtes

Gym en schooljudo:
We mogen en gaan weer gebruik maken van de gymzaal. De gymdagen voor de groepen 3 t/m 8 zijn
op dinsdag en vrijdag. Voor de kleuters is dit de vrijdag. Zorgt u weer dat de kinderen op deze dagen
makkelijke kleren en schoenen aanhebben en een tas met gymkleding en zaalschoenen bij zich
hebben? Dankuwel!
Vanaf vrijdag 4 september volgen de kinderen weer 8 weken lang schooljudo. Hierover volgt
komende week meer informatie. Belangrijk om vast te weten is dat kinderen een judopak kunnen
lenen, maar hier moet voor de hygiëne luchtige gymkleding onder. 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.
Volgende week volgt een oproep voor het wassen van de judopakken!

Klasbord wordt Social Schools
Zoals eerder aangekondigd gaan we op korte termijn gebruik maken van de app Social Schools.
Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie en een koppelcode. Tot die tijd maken we alleen
nog gebruik van ons Nieuwsbord op Klasbord, zodat u niet meer van groep hoeft te wisselen als uw
kind in een nieuwe combinatieklas zit. Komende week vrijdag (28-08) worden de groepspagina’s op
klasbord verwijderd.

Kalender:
Herhaling van het eerdere bericht: ten tijde van het drukken van de kalender waren er data nog niet
definitief en behalve het kamp is het volgende gewijzigd:
De fotograaf is verplaatst naar donderdag 1 juli.
De kalender is beschrijfbaar, dus dat kunt u direct aanpassen. We wensen u er veel plezier mee!
Bij het stukje van de oudervereniging zijn per abuis namen niet compleet en foutief geplaatst.
Excuses naar Kim, Arjen en Peter! De juiste tekst hoort onderstaande te zijn, en zal correct op de
website komen te staan.
Voorzitter: Arjan de Vries
• Penningmeester: Femke Wichmann
• Secretaris: Monique Gerritzen
• Overige leden: Gerdien Groothuis, Peter Hetterschijt,
Peggy Heymen, Mariska Meeuwsen, Kim de Jong
• Leerkracht: Ineke Ketelaar

Wie zijn er jarig in augustus?

Ioannis (7/8)
Finn (7/8)
Boaz (1/2)
Fenna (1/2)

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!
Het team van Sprankel wenst u een fijne start!

