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INLEIDING
Geachte ouder(s),
We zijn alweer gestart met de tweede schoolweek in 2019. Daarmee voelt het bijna ongepast om nog de beste
wensen voor het nieuwe jaar te geven. Echter in de wetenschap dat ik maar een aantal van u bij de deur ‘s
morgens zie, maak ik hier toch gebruik van het podium om u allen een goed en gezond 2019 te wensen.
Voor de kinderen gaat de toetsperiode van het Cito volgsysteem weer van start. Voor ons als leerkrachten staat
over twee weken de migratie naar een nieuwe netwerkbeheerder op het programma. Dat betekent dat we
maximaal twee dagen geen internet hebben en het digibord weer een keer verruilen voor het whiteboard met
stift. De verwachting is dat we daarna de beschikking hebben over een up to date netwerk, waardoor ook de
computers, ipads en laptops weer goed functioneren.

Sprankelende groet,
Marieke Ham

Agenda
15 januari:
22 januari:
28 + 29 januari:
30 januari:
30 januari:

Bezoek Franciscushof groep 1-2b
MR-vergadering
Migratie nieuw netwerk: geen internet en telefoon
Podium groepen 1, 2 en 3
Nieuwsbrief 11

CITO PERIODE
In week 3 t/m week 5 worden er in alle groepen Cito-toetsen afgenomen.
Deze toetsmomenten vinden plaats in de ochtend. Wilt u met doktersafspraken e.d. hier zoveel
mogelijk rekening mee houden. Wij wensen alle kinderen heel veel succes met de toetsen!
Toetsen zijn belangrijk om na te gaan in hoeverre de kinderen ontwikkeling hebben doorgemaakt. Plezier, sfeer,
motivatie, werkhouding etc. zijn zeker net zo belangrijk.

KERSTPAKKETTEN
Van enkele mensen, die voor de kerstvakantie een kerstpakket van onze
school hadden ontvangen, hebben we warme reacties ontvangen.
Hieronder enkele fragmenten:
“De zelfgemaakte cadeautjes en tekeningen geven me kracht om weer
verder te gaan.”
“Het was een grote verrassing en er zaten zoveel leuke dingen in de doos,
dat ik er een beetje verlegen van werd.”
KBO vrijwilligers meldden:
“Allemaal waren ze blij verrast en sommige stonden met tranen in de ogen.” “De mensen waardeerden het
allemaal zéér van De Sprankel.”
Nogmaals dank aan alle ouders voor alle bijdragen.

INLOOP VOOR OUDERS MET NIEUWE LEERLINGEN
Binnenkort zijn er twee inloopmomenten op locatie Grotenhof om samen met uw kind de school te
komen bekijken en informatie over de school te ontvangen. Het gaat hierbij om leerlingen die in het
schooljaar 2019-2020 vier jaar worden. Ook ouders van kinderen die al zijn aangemeld zijn van harte welkom,
evenals ouders die nog zoekende zijn naar een nieuwe school.
 Woensdag 20 maart van 8.30 uur tot 10.00 uur
 Vrijdag 22 maart van 8.30 uur tot 10.00 uur
Kunt u er niet bij zijn? Maak gerust een afspraak voor een andere keer! Voor een informatiegesprek en
rondleiding kunt u het hele schooljaar via de administratie (info@kindcentrumdesprankel.nl) een afspraak maken
met Marieke Ham, de directeur van onze school.

OPROEP VOOR GROEP 3
Voor het nieuwe thema in groep 3 zijn lege flessen afwasmiddel nodig. Graag inleveren bij de leerkracht van
groep 3a of 3b.

MIGRATIE NAAR ANDER NETWERK
Op maandag 28 en dinsdag 29 januari gaat de school over op een ander netwerk. Dit betekent dat
we op deze twee dagen geen beschikking hebben over internet en er in de groepen niet kan worden gewerkt met
het digibord. Verder zullen we maandagochtend 28 januari telefonisch minder goed bereikbaar zijn.
Vanwege de werkzaamheden aan het netwerk zal de nieuwsbrief woensdag 30 januari verschijnen, in plaats van
maandag 28 januari.
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PEUTERAANBOD
In 2019 gaat er het een en ander veranderen voor het peuteraanbod van Spring Kinderopvang in de gemeente
Laarbeek.
Openingstijden
In overleg met de gemeente Laarbeek worden de openingstijden van de peuterspeelzalen met ingang van 1
februari 2019 aangepast. De dagdelen worden langer (3 en een half uur). Daarnaast worden vanaf deze datum
dezelfde openingstijden gehanteerd voor al onze locaties binnen de gemeente. Op dit moment zitten hier
verschillen in. Zo krijgen alle kinderen hetzelfde aanbod, gedurende hetzelfde aantal uren, en hebben onze
medewerkers meer tijd om de kinderen te begeleiden en te observeren. De nieuwe openingstijden met ingang
van 1 februari 2019 worden:
* Ochtend van 8.30 tot 12.00 uur (inloop van 8.30 tot 8.45 uur en ophalen van 11.45 tot 12.00 uur)
Ouderbijdrage
Spring heeft samen met de Gemeente Laarbeek gekeken naar de ouderbijdrage voor het peuteraanbod in 2019.
Hierbij is gekeken naar nieuwe wet- en regelgeving, stijgende kosten door investeringen, inflatie en landelijke
richtlijnen voor de kinderopvangtoeslag en subsidieregeling. Informatie over de ouderbijdrage voor 2019 vindt u
op onze https://www.spring-kinderopvang.nl/
Let op: de nieuwe openingstijden en ouderbijdrage gaan in per 1 februari 2019.

Minimusicals Kiko Laarbeek
Het is weer bijna zover: de midwintervoorstelling van KiKo Laarbeek
staat voor de deur! We nodigen je graag uit om op zondag 27 januari
2019 te komen kijken en luisteren om 11.00 uur en om 13.30 uur in
de Dreef in Aarle-Rixtel. De toegang is gratis.
Deze keer is anders dan anders...
KiKo is namelijk een kleutergroep rijker, onder leiding van een
nieuwe docente Renske! Ze zullen een bijzondere minimuscial van
Roodkapje uitvoeren. Daarnaast kun je ook genieten van de 2 minimusicals Annie en Hairspray, op de oude,
vertrouwde manier. Onder leiding van docente Neeltje worden de bekende musicals in een nieuw jasje gestoken
en zal het enthousiasme weer van het podium spatten!
Onze oudste kinderen (11-16 jaar) zijn druk bezig met de voorbereidingen voor een grote musical op
zaterdagavond 23 maart in het Dorpshuis in Lieshout. Ze zullen de midwintervoorstelling opluisteren met een
voorproefje van hun musical ‘I want to break free’. Ben je nieuwsgierig geworden?
Kom kijken! En zet 23 maart alvast in je agenda! Kom kijken!
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JEUGDCARNAVAL
Ook dit jaar organiseert de Leiding Jeugdcarnaval van C.V. de Raopers weer een super
spetterende bonte middag, waar alle kinderen (leeftijd van drie tot dertien) van Lieshout hun
talenten kunnen vertonen!! En natuurlijk hopen we dat onze Jeugdraad hier ook aan deelneemt.
Deze knallende show zal plaatsvinden op zondag 3 februari 2019 vanaf 13.30 uur op het grote
podium van het Dorpshuis.
Je kan je opgeven door onderstaand strookje in te vullen en dit vóór 20 januari a.s. in te leveren bij Mariëlle van
Loon, Baverdestraat nr 11.
Voeg bij je inschrijfformulier ook meteen een USB stick (met naam) waar de muziek van je optreden op staat.
Jeugdprins Ferre, Jeugdprinses Aniek en heel hun gevolg verheugen zich op een gezellige middag met veel
optredens.
Heel veel carnavalsgroeten, Leiding Jeugdcarnaval van C.V. de Raopers
Gegevens compleet inleveren vóór 20 januari.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wij willen graag optreden tijdens de jeugd bonte middag: (namen + leeftijd invullen)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Contactpersoon (e-mailadres + adres):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Naam Artiest: ____________________________________________________
Liedje:

______________________________________
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