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INLEIDING

Beste ouder(s),

We zijn weer begonnen! En wat blijft het een heerlijk moment wanneer de school zich na zes weken weer met
kinderen vult. De komende week zal in het teken staan van kennismaken en weer in het schoolritme komen.
Nu we de laatste regio zijn die weer van start gaan, is er al veel in de media langsgekomen over het
basisonderwijs. Berichten over lerarentekorten en klassen die thuiszitten zijn niet vreemd. In de aanloop naar de
start, hebben wij ook gemerkt dat onderwijspersoneel niet voor het oprapen ligt. Om een voorbeeld te geven: In
de vervangerspool van onze Stichting zijn bij de start van het schooljaar nog maar enkele leerkrachten
beschikbaar. En voor onze vacature in groep 8 ontvangen wij minimale sollicitaties. Dit betekent dat juf Maud
nog even fulltime in groep 8A staat.
Maar van een negatieve start zou ik zeker niet willen spreken. Wij zien gelukkig ook nog steeds nieuwe en goede
mensen kiezen voor het onderwijs en ook de Sprankel. Zo kan ik binnenkort een nieuwe collega voor groep 1-2
aan u voorstellen. En in deze nieuwsbrief leest u al een kennismakingsstukje van twee nieuwe
onderwijsassistenten: Juf Wendy, die ondersteuning in groep 3 zal bieden, en juf Ilja, die juf Sjoukje vervangt in
groep 4. Juf Sjoukje is in de vakantie bevallen van een prachtige dochter Yara. Gelukkig maken ze het allebei
goed en juf Sjoukje zal na de kerstvakantie weer aan de slag gaan op school.
Zoals u in de jaarkalender kunt zien, hadden wij de goede hoop dat we u na de zomervakantie weer op school
konden ontmoeten. Helaas zit een inloopavond er nog even niet in. Maar ook hier geldt: We blijven kijken naar
de dingen die wel kunnen. En zo op de eerste dag is het dubbel genieten om de kinderen weer op school te zien!
Een fijn, sprankelend schooljaar!
Marieke Ham

Agenda
20 en 24 september:
28 en 29 september:

Schoolfotograaf
Oudervertelgesprekken

JAARKALENDER/SCHOOLGIDS
Vandaag of morgen ontvangt u een exemplaar via uw zoon of dochter thuis van de jaarkalender/schoolgids. Er is
veel aandacht besteed aan de vormgeving, de lay-out en de inhoud, echter kan het zijn dat er toch nog
veranderingen plaatsvinden. Deze wijzigingen of aanvullingen krijgt u via de nieuwsbrief of mail.
De eerste wijzigingen zijn helaas meteen al een feit. De algemene informatie- en inloopavond gaat vanwege de
huidige richtlijnen niet door. Daarnaast zijn de gymtijden zodanig aangepast, dat ze grotendeels buiten de
pauzes vallen. Het gymrooster is ook te vinden op onze website onder het hoofdstuk Schooltijden en vakanties.
Gymrooster
Tijd

Dinsdag

Donderdag

8.45-9.25

7

8

9.25-10.05

3

4/5

10.30-11.10

6

6

12.45-13.25

4/5

3

13.25-14.05

8

7

Kleuters gymmen in de speelzaal op school. Zij gebruiken alleen gymschoenen, het liefst met klittenband en voorzien
van naam.

ALGEMENE INFORMATIE- EN INLOOPAVOND GAAT NIET DOOR
De algemene informatie- en inloopavond, die gepland staat voor dinsdag 14 september, kan vanwege de
huidige coronamaatregelen niet doorgaan. Woensdag ontvangt u van de leerkracht van uw kind een informatie
mail over het huidige leerjaar.
Wanneer er weer mogelijkheden zijn, kijken we naar een ander moment om alsnog een inloopmoment samen
met uw kind in de klas te realiseren.

ADRESSENLIJSTEN
Elk jaar wordt per groep een leerlingenlijst met adres en telefoonnummer via de mail aan alle ouders gestuurd.
Deze lijst is handig om te hebben als kinderen bijvoorbeeld bij elkaar willen gaan spelen. Vandaar dat in het
geval van een parallelgroep ook die lijst wordt toegestuurd.
Wanneer u vorig jaar of bij de aanmelding heeft aangegeven of u hier wel of geen toestemming voor verleent
dan zetten wij dit automatisch door naar huidig schooljaar. Wanneer u uw toestemming wilt wijzigen dan kunt u
dit doorgeven aan de administratie via info@kindcentrumdesprankel.nl.
Als u geen toestemming geeft, worden alle gegevens van uw kind van de lijst verwijderd.
Nieuwe ouders waarvan wij nog geen actieve toestemming hebben, ontvangen van ons hiervoor nog een
formulier.
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BASISSCHOOLAPP
Voorheen maakten wij gebruik van Klasbord om u berichten en foto's ‘uit de klas’ te sturen. Deze app is niet
meer actief en daarom gaan wij gebruik maken van de basisschoolapp. Deze app wordt op dit moment voor ons
ingericht en bevat naast de functie van berichten en foto's uit de klas onder meer ook een kalenderfunctie,
waarop wij de activiteiten van de jaarkalender plaatsen. Tevens zullen we de functie om gesprekken te plannen
in gaan zetten.
Voor het gebruik van de app ontvangt u van ons een toestemmingsformulier, zoals u ook bij Klasbord heeft
ontvangen voor het plaatsen van foto's.
Binnenkort ontvangt u alle informatie over het gebruik van de basisschoolapp.

OUDERVERTELGESPREKKEN
Dinsdag 28 september en woensdag 29 september staan de oudervertelgesprekken met de
leerkrachten op het programma. Binnen de huidige maatregelen zien wij ruimte om deze wel door
te laten gaan. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de manier waarop we de gesprekken dit schooljaar
zullen organiseren, rekening houdend met de maatregelen rondom het coronavirus.

PARKEERBELEID / KISS&RIDE ZONE
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we u erop attenderen dat ouders die hun
kinderen met de auto naar locatie Grotenhof brengen, gebruik dienen te maken van de
Kiss & Ride zone op de grote
parkeerplaats aan de Grotenhof
en niet langs de openbare weg.
Aan de zijde van de school geldt
in de Grotenhof een
parkeerverbod.
Op de grote parkeerplaats geldt een verplichte rijrichting. Dit betekent dat inrijden alleen mag bij het blauwe
bord met de witte pijl. Het terrein af rijden mag alleen
bij het rode bord met de witte balk. Vooral bij het
wegrijden komt het voor dat ouders tegen het
verkeer inrijden om de parkeerplaats te verlaten.

NOODFORMULIER
In het verleden heeft u een ‘noodformulier’ ingevuld, waarop u heeft aangegeven met wie we in geval van nood
en bij uw eigen afwezigheid contact op kunnen nemen. Mochten er in deze gegevens iets wijzigingen, dan kunt
u ze (net als wijzigingen aan uw eigen gegevens) doorgeven aan de administratie: juf Harma via
info@kindcentrumdesprankel.nl
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EVEN VOORSTELLEN … WENDY VERBRUGGE
Graag stel ik mezelf via deze weg voor: mijn naam is Wendy Verbrugge, ik ben 40 jaar
en woon samen met mijn vriend en dochter in Mariahout.
Dit jaar mag ik aan de slag als onderwijsassistent op basisschool de Sprankel in groep 3.
Naast mijn werk op de Sprankel volg ik de opleiding tot leerkracht basisonderwijs op de
Fontys in Eindhoven.
In mijn vrije tijd speel ik graag toneel en badminton.
Het werken met kinderen vind ik iedere dag weer een feest, ik kan dan ook niet wachten om samen met de
juffen en kinderen van groep 3 aan het nieuwe schooljaar te beginnen!

EVEN VOORSTELLEN … ILJA VAN LIEROP
Ik ben Ilja van Lierop, ik woon in Beek en Donk met mijn man en 3 kleine jongens.
Na een wetenschappelijke studie en een aantal jaren op kantoor in een ziekenhuis werd het
tijd voor iets heel anders. Daarom start ik volgende week met de deeltijd Pabo aan
Hogeschool de Kempel in Helmond. Ik heb me hiervoor georiënteerd in het onderwijs door
verschillende dagen mee te lopen, en een vrijwillige stage te lopen op een basisschool in
Beek en Donk.
Het was voor mij een droom om deze nieuwe studie te combineren met een baan als
onderwijsassistent/leraarondersteuner, maar deze droom mag ik nu waarmaken op de Sprankel!
Ik heb er super veel zin in! Tot binnenkort?

LUIZENCONTROLE GAAT NIET DOOR
Als gevolg van de aangescherpte maatregelen gaan de luizencontroles niet door. We vragen u of
u uw kinderen zelf goed wil blijven controleren en het aan school wil melden als uw kind luizen
heeft, zodat we de andere ouders kunnen informeren.

SCHOOLFOTOGRAAF
Binnenkort komt de schoolfotograaf op Kindcentrum de Sprankel.
Dit zal zijn op maandag 20 september en vrijdag 24 september.
Komend jaar hebben we hiervoor een andere fotograaf dan voorgaande jaren, te weten “nieuwe schoolfoto”.
Er worden foto’s gemaakt van de kinderen van alle jaargroepen, het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Er
worden individuele foto’s van alle kinderen gemaakt en een groepsfoto per klas. Dit schooljaar worden er weer
broer-zus foto’s gemaakt. Dit kan deels onder schooltijd plaatsvinden, maar daarover volgt nog meer informatie.
Er is nog geen indeling bekend welke groepen op welke dag aan de beurt zijn. Ook daarover hoort U zo spoedig
mogelijk meer.
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De volgende indeling is gemaakt, zodat u rekening kunt houden met de kleding en haren van uw kind.


Maandag 20 september:
KDV – PSZ – 1/2 A – 1/2B – 1/2C – 7A – 7B – Teamfoto KDV



Vrijdag 24 september:
Groep 3 - 4 – 5 - 6A – 6 B – 8A – 8B

De fotopakketten kunt u via de website van de schoolfotograaf zelf samenstellen. Na het fotograferen krijgt
ieder kind een kaartje met inloggegevens mee. Hiermee kunt u, via www.mijnfotoshoot.nl, inloggen, de foto’s
bekijken en eventueel bestellen.
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