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INLEIDING
Geachte ouder(s),

De zomervakantie zit er weer op. Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en heeft kunnen
genieten van het warme weer en tijd met elkaar.
Ik kijk altijd uit naar de eerste dag na de vakantie. Het geluid van een school die weer tot leven komt met de
kinderen blijft een bijzonder moment. Alle kinderen die binnen komen met een eigen verhaal. Met veel zin,
energie of nog half slapend doordat de wekker opeens weer ging. Een eerste dag na zo’n lange vakantie is
soms ook spannend. Kennismaken met de nieuwe juf of meester, soms met nieuwe klasgenootjes. Ik vind het
mooi om te zien is dat deze spanning vaak al voor de middag is verdwenen, als het contact weer is gemaakt.
Voor mijzelf en een aantal collega’s is dat niet anders. We starten dit jaar met een aantal nieuwe mensen,
waaronder ikzelf. Vorige week zijn we met elkaar al druk geweest om te zorgen voor een goede start voor de
kinderen. In deze korte periode heb ik al mogen ervaren dat er een prettige sfeer hangt in de school. Welkom,
aandacht, professioneel, betrokkenheid: het zijn een aantal kernwoorden die mijn eerste indruk weergeven en
die een goede basis vormen om er met elkaar, team, kinderen en u als ouder, een mooi nieuw schooljaar van
te maken. In deze nieuwsbrief stel ik, net als de andere nieuwe collega’s, mij vast op papier voor. Ik hoop
binnenkort ook persoonlijk met u kennis te maken. Maandag en donderdag start ik op locatie Grotenhof. De
dinsdag en vrijdag op de Wieken. Wellicht spreek ik u al even bij de inloop, maar ook op andere momenten
staat mijn deur voor u open.
Ik wens iedereen een mooi schooljaar toe!
Sprankelende groet,
Marieke Ham

Agenda
20 augustus:
Luizencontrole
4 september:
Bezoek Franciscushof groep 1-2a
7 september:
Sportdag
10, 11, 12 september: Schoolfotograaf

EVEN VOORSTELLEN – MARIEKE HAM
Een echte geluksvogel leert andere vliegen - Loesje
Toen ik (inmiddels al weer even geleden) na de middelbare school een keuze moest
maken voor de vervolgopleiding, wist ik 1 ding zeker: Ik wil het (basis)onderwijs in.
Dat gevoel is daarna nooit meer weggegaan, sterker nog, het gevoel is uitgegroeid
tot een passie. Na het volgen van de pabo en een studie onderwijskunde in
Nijmegen, ben ik begonnen te werken in het onderwijs. Toen de kans zich 5 jaar
geleden aandiende om adjunct directeur op twee scholen in Arnhem te worden, heb ik die aangegrepen. In die
rol heb ik mijn passie kwijt gekund. Na een verhuizing naar Veldhoven, de liefde achterna, ben ik nog een
aantal jaren op en neer blijven reizen, maar na de geboorte van mijn zoon afgelopen januari was het tijd voor
iets nieuws.
Ik voel me oprecht een geluksvogel dat ik ook op De Sprankel nu weer dagelijks bezig mag zijn met het zorgen
dat kinderen met plezier naar school gaan en goed onderwijs krijgen. Zodat kinderen het zelfvertrouwen en de
kennis en vaardigheden meekrijgen om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te ’vliegen’.

EVEN VOORSTELLEN – NIEUWE LEERKRACHTEN
Martijn Brunas
Al van kinds af aan zeg ik dat ik leerkracht wil worden. Ongeveer een half jaar
geleden is me dat gelukt. Per toeval ben ik toen bij de stichting Eenbes terecht
gekomen. Voor mijn eerste vervanging heb ik een half jaar in Geldrop mogen
werken in een groep 3. Dit schooljaar werk op maandag en dinsdag bij dezelfde
school in groep 4. Op woensdag, donderdag en vrijdag zal ik te vinden zijn in groep 5a hier op De Sprankel. Ik
heb heel veel zin om hier aan de slag te gaan en hoop dat ik veel leer van de kinderen en dat de kinderen veel
van mij zullen leren. Wat ik heel belangrijk vind is dat kinderen met plezier naar school gaan. Pas dan kunnen
ze ook iets leren. Een goede sfeer in de klas, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, is dan ook iets waarop ik op
zal inzetten. Dit hoop ik samen met de kinderen, de ouders en collega leerkrachten te kunnen bereiken.
Mijn hobby’s zijn darten, klussen, voetbal (kijken) en buurten over van alles en nog wat.
Ik ben Jessica Rijvers, 27 jaar, geboren in Venlo en afgestudeerd aan ‘De nieuwste
Pabo’ te Sittard. Ik heb altijd al belangstelling in het onderwijs gehad. In 2015 ben ik
afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Als invaller ben ik meerdere malen op De
Sprankel geweest. Ik heb deze school altijd als een zeer fijne plek beschouwd, waarin
ik me erg welkom voelde. Toen ik de kans kreeg om hier op deze school te mogen
gaan werken, heb ik deze dan ook met beide handen aangepakt. Dit heeft ervoor
gezorgd dat ik aankomend schooljaar juf van groep 6b ben. Ik ben heel benieuwd
naar dit schooljaar en heb er dan ook erg veel zin in. Ik werk op alle dagen van de
week in groep 6b, behalve de dinsdag. Op deze dag zal ik nog als invaller aan de slag
gaan. Ik zeg : ‘kom maar op met deze top baan!’

2

Hoi allemaal, mijn naam is Daniëlle Bosmans. Ik ben 24 jaar en ik kom
uit Heeze. Ik houd van dansen, afspreken met vriendinnen en lekker
buiten zijn. Dit schooljaar sta ik in groep 1-2b, samen met Lianne.
Maandag en dinsdag zijn mijn werkdagen op De Sprankel. Daarnaast
werk ik ook op ’t Klokhuis in Geldrop. Ik heb er heel veel zin in om dit
schooljaar aan de slag te gaan op De Sprankel. Ik ga er een mooi en fijn
schooljaar van maken. Tot snel!

Mijn naam is Lianne Raijmakers. Ik woon in Aarle-Rixtel, ben getrouwd en
heb 3 kinderen. Het is heel super om leerkracht te mogen zijn van groep 12b. Mijn werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Samen met juf
Daniëlle hoop ik een leuk leerzaam jaar te hebben. Loop gerust even
binnen om wat te vragen of te vertellen, de deur staat altijd open.
Samen gaan we er een fijn schooljaar van maken.

Bodhi Sterken
Voor de zomervakantie is mijn droom uitgekomen: leerkracht basisonderwijs
worden. Met mijn diploma op zak ben ik gaan solliciteren en kwam ik terecht in de
vervangerspool van stichting Eenbes. Voor mijn eerste vervanging mag ik komen
werken op De Sprankel. Dit schooljaar ben ik tot de kerst leerkracht van groep 7a.
Ik ben er vijf dagen in de week. Ik heb er heel veel zin in! Ik hoop veel van de
kinderen te leren en hoop natuurlijk ook dat de kinderen veel van mij gaan leren.
Ik vind het erg belangrijk dat de kinderen met plezier naar school toe komen. Dit
wil ik bereiken door een fijne werksfeer te hebben in de klas, waar kinderen
zichzelf kunnen zijn en zich gezien en gehoord voelen.

JAARKALENDER/SCHOOLGIDS
Deze week krijgt u een exemplaar via uw zoon of dochter thuis. Er is veel aandacht besteed aan de
vormgeving, de lay-out en de inhoud. Wijzigingen of aanvullingen krijgt u via de nieuwsbrief.

NOODFORMULIEREN
Om praktische redenen hebben we ervoor gekozen om alleen aan nieuwe leerlingen het zogenaamde
noodformulier uit te delen. In geval van ziekte kunnen we via dit noodformulier zien hoe de opvang voor uw
kind geregeld is. Wijzigingen van uw gegevens kunt u aan de administratie doorgeven.

TOESTEMMINGSFORMULIER FACEBOOK/WEBSITE
Volgende week krijgende oudste kinderen van het gezin een formulier mee, waarin wij uw toestemming
vragen voor het plaatsen van foto’s van uw kind(eren) op onze website of op social media, zoals facebook of in
onze nieuwsbrief. Het ondertekende formulier kan worden ingeleverd bij de administratie.
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ADRESSENLIJSTEN
Elk jaar werd per groep een leerlingenlijst met adres en telefoonnummer via mail aan alle ouders gestuurd.
Deze lijst is handig om af te spreken als ze bij elkaar willen gaan spelen. Mochten er nog onjuistheden in de
lijst staan, wilt u dit dan doorgeven aan de administratie.
In verband met de Wet op de Privacy dienen alle ouders eerst toestemming te geven voor het verspreiden van
deze lijsten. Dit staat als apart punt vermeld op het toestemmingsformulier facebook/website. Als u geen
toestemming geeft, worden alle gegevens van uw kind van de lijst verwijderd.

PARKEERBELEID / KISS&RIDE ZONE
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we u er op attenderen dat ouders die hun kinderen met de
auto naar de 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. Op de grote parkeerplaats geldt een
verplichte rijrichting. Dit betekent dat inrijden alleen mag bij het blauwe bord met de witte pijl. Afrijden 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.

OPROEP NIEUWE LUIZENOUDERS
Vanmorgen waren er vijf luizenouders op school om de haren van de leerlingen te controleren
op luizen en neten. De luizencontrole vindt na elke schoolvakantie op maandagochtend plaats op
beide locaties. Het was een hele klus voor deze kleine groep. Het zou fijn zijn als er nog enkele nieuwe
luizenouders mee willen helpen met luizenpluizen. Dus heeft u maandagochtend tussen half 9 en 10 uur tijd
om mee te helpen, meldt u dan aan bij de administratie (info@kindcentrumdesprankel.nl).

HULP GEZOCHT!
Bij de kleutergroepen kunnen de kinderen ieder thema weer heerlijk spelen in een themahoek op de gang. De
afgelopen jaren hebben ouders deze hoeken voor ons gemaakt. Helaas moeten we nu op zoek naar nieuwe
mensen die ons kunnen helpen.
Bent u degene die ons wil komen helpen of kent u iemand die het leuk vindt om af en toe te helpen? Neem
dan contact op met juf Gerrie en/of juf Lotte.
We werken dit jaar aan de volgende thema’s:
Thema
Beestenboel
Sprookjes
Sinterklaas
Kerst en het is koud
Carnaval
In het ziekenhuis
Op reis
Op vakantie

Wanneer kan de hoek versierd worden?
Week 35
Week 41
Week 46
Week 49 (na Sinterklaas) of week 50
Week 6
Week 9 (vanaf 27 feb)
Week 16
Week 22/23
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Wat wordt er van een hulpouder verwacht? De leerkrachten zoeken naar ideeën en sturen foto’s door. Eigen
inbreng is ook welkom. U bent vrij om zelf in te plannen wanneer en op welk tijdstip u komt. Dit mag onder
schooltijd zijn, maar ook na schooltijd. Het is ook mogelijk om u aan te melden voor één of meerdere thema’s.
U zou ons en vooral de kinderen een groot plezier doen!

Jarigen augustus
1
2
2
3
4
5
5
8
9
10
11
13
13
14
14
15
16
18
19
19
19
20
22
22
27
28
29
30

-

Esmée Bittner (2013)
Isabel Biemans (2007)
Simon van Sinten (2013)
Ralph Spanjers (2008)
Nina Ragas (2013)
Tom van den Bogaart (2011)
Dieuwke van den Hurk (2008)
Anna Slegers (2008)
Teun Ruwers (2012)
Pepijn de Leest (2011)
Mauro Gilsing (2007)
Lara van Dijk (2012)
Merel Migchels (2008)
Joy Bevers (2010)
Asja Timmers (2010)
Alaysa van Langen (2008)
Tijn Göbbels (2007)
Jaylen Bouwens (2010)
Tessa Donkers (2011)
Cris Engels (2012)
Florian Groenendijk (2013)
Bram Wijers (2008)
Jasper Biemans (2007)
Guus Verharen (2013)
Daan Kuijn (2007)
Deshay Salhi (2009)
Koen Donkers (2008)
Lise Migchels (2010)

Van harte gefeliciteerd !!!
Groep
1-2B
8b
1-2C
6B
1-2C
4B
7A
7B
3A
4A
8a
3A
7B
5A
5B
7A
8b
4A
4B
1-2B
1-2B
6B
8b
1-2A
8b
6A
7A
5B
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SCHOOLFOTOGRAAF
Maandag 10 september, dinsdag 11 september en woensdag 12 september komt
Mijnfotoshoot.nl de schoolfoto’s maken. Deze schoolfotograaf is door de leden van de ouderraad uitgekozen.
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.
In de volgende nieuwsbrief ontvangt u hierover meer informatie.

Gratis Inloopspreekuur!
Logopedie Laarbeek houdt ook dit schooljaar een gratis
inloopspreekuur op Kindcentrum de Sprankel. Het inloopspreekuur
is bedoeld voor iedereen die vragen heeft op het gebied van spraak,
taal, auditieve vaardigheden, dyslexie of andere leerproblemen.
Twijfelt u aan de taalontwikkeling van uw kind? Vraagt u zich af of
uw kind voldoende verstaanbaar is? Of heeft u andere vragen?
Kom dan gerust langs voor advies.
Data inloopspreekuur
Het inloopspreekuur vindt plaats op de volgende data:
Woensdag 10 oktober 2018 van 08.15u tot 09.00u
Donderdag 15 november 2018 van 08.15u tot 09.00u
Woensdag 19 december 2018 van 08.15u tot 09.00u
Locatie: Het minilokaal van Grotenhof
Leerkrachten zijn om 08.15 uur van harte welkom voor vragen en ouders en/of
verzorgers tussen 08.30 en 09.00 uur.
Heeft u vragen en kunt u niet wachten tot het inloopspreekuur? Neem dan vrijblijvend contact op.
Logopedie Laarbeek Kyona van den Hurk
06-22332996
info@logopedielaarbeek.nl
www.logopedielaarbeek.nl
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