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INLEIDING

Geachte ouder(s),
Deze week staat voor groep 8 in het teken van de adviezen voor het voortgezet onderwijs. Voor de kinderen
en ouders wellicht een spannend moment, voor de leerkrachten van groep 8 een volle agenda. Alle
adviesgesprekken worden namelijk thuis bij de kinderen gevoerd.
Nieuw dit jaar in groep 8 is de eindtoets die de leerlingen maken. Wij zijn dit jaar overgestapt van de eindtoets
Cito naar de eindtoets Route 8. Een van de belangrijkste redenen om over te stappen is het feit dat Cito geen
adaptieve eindtoets meer aanbiedt. De Eindtoets Route 8 is wel adaptief en daarbij digitaal. Hiermee sluiten
we beter aan bij de kinderen.
In deze nieuwsbrief vindt u ook veel data voor in de agenda, waaronder een aantal data die niet in de
schoolkalender staan. Zo hebben wij de datum voor de theaterdag moeten verplaatsen en sluiten wij de
school op 15 maart om deel te nemen aan de landelijke stakingsdag.
Hierover ontvangt u als ouder ook een aparte brief.
Sluit ik graag af met een foto van de afsluiting van het project Winter
bij de kleuters. Waarbij de kinderen van groep 8 de kleuters hebben
begeleid met het maken van allerlei voedselkettingen en bakjes voor
de vogels in de tuin.
Sprankelende groet,
Marieke Ham

Agenda
13 februari:
14 februari:
15 februari:
21 februari:
22 februari:
26 t/m 28 februari:
15 maart:

Podium 4 11.45 uur – 12.15 uur (groepen 1-2a, 3b, 4b, 5b, 6a en 8b)
OR-vergadering
Studiedag: alle kinderem vrij
Inloopspreekuur logopediste 8.30-9.15 uur in het minilokaal
Rapport 1
Rapportgesprekken
Stakingsdag: alle kinderen vrij

PODIUM
Woensdag 13 februari is er een podium. Dit vindt plaats in de grote zaal van het Dorpshuis en
ouders zijn welkom. De groepen 1-2a, 3b, 4b, 5b, 6a en 8b verzorgen de optredens.

STUDIEDAG
Op vrijdag 15 februari is er een studiedag voor het team en zijn de leerlingen vrij.

RAPPORTGESPREKKEN
Vrijdag 22 februari krijgt uw kind het eerste rapport mee. Dit is in een nieuw jasje gestoken met
een verfrissend uiterlijk. We hopen dat u dit ook zo zult ervaren. Het rapport wordt meegegeven in
de vertrouwde witte rapportmap. Na de rapportgesprekken ontvangen we deze map graag weer terug op
school.
Voor de groepen 1 tot en met 7 zijn de rapportgesprekken op dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28
februari. Vandaag ontvangt u via Parnassys een uitnodiging voor deze rapportgesprekken. Kinderen van groep
7 mogen daarbij aanwezig zijn (gewenst). Alle gesprekken vinden plaats op locatie Grotenhof en duren 10
minuten. Tussen twee gesprekken zit vijf minuten.
U kunt zich vanaf vandaag opgeven voor deze gesprekken via het ouderportaal. Dit kan tot uiterlijk
maandagochtend 18 februari 9.00 uur. Het is maar voor 1 ouder mogelijk om dit te doen.
Uiterlijk vrijdag 22 februari ontvangt u een bevestiging met datum en tijdstip van de gesprekken.

CARNAVAL
Op woensdag 27 februari komen we alvast in de Carnavalssfeer. Het is dan ‘doe raar met je
haar’ en ‘gekke sokken dag’. Alle kinderen mogen die dag naar school komen met een bijzonder, creatief, gek,
origineel kapsel en met gekke sokken aan.
Vrijdag 1 maart vieren we Carnaval op school. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen. We
starten die dag in de klas en zullen na de pauze naar het Dorpshuis gaan om daar te hossen, springen en
dansen. De kinderen van bs Het Klokhuis (afd. Lieshout) komen rond 10.00 uur om gezellig samen met ons het
carnavalsfeest te vieren!
Om 12.00 uur is de school uit en start de carnavalsvakantie.
Er wordt voor eten en drinken gezorgd. De kinderen hoeven daarom geen fruit of drinken mee te nemen.
Belangrijk:


Er mag geen confetti of serpentine mee naar school worden genomen. Ook spuitbussen zijn niet
toegestaan.



Wapens (pistolen, zwaarden, e.d.) mogen niet mee naar school.



Losse spullen zijn niet handig om mee te nemen, omdat ze snel kwijt kunnen raken.

Tip:
De kinderen hebben het in de zaal van het Dorpshuis altijd erg warm door het hossen en dansen, misschien
dat u wat kleding betreft, rekening kunt houden.
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STAKINGSDAG VRIJDAG 15 MAART
Zoals u wellicht al in de media gehoord heeft is er een landelijke onderwijsstakingsdag aangekondigd door de
Aob en FNV op vrijdag 15 maart.
In het basisonderwijs is er een tekort aan voldoende gekwalificeerde leerkrachten. Ingeval van ziekte zijn er
onvoldoende vervangers beschikbaar. Daardoor kan het voorkomen dat groepen naar huis worden gestuurd of
dat groepen samengevoegd worden.
Het kabinet zal prioriteit aan het onderwijs moeten geven, salarisachterstanden moeten worden ingelopen en
er zullen op korte termijn investeringen nodig zijn om deze problemen op te lossen.
Ook het personeel bij ons op school kiest ervoor om dat signaal kracht bij te zetten en zal op vrijdag 15 maart
meedoen aan de staking.
Voor u betekent dit dat er die dag geen les wordt gegeven en dat de school dicht is.

THEATERDAG VERPLAATST
De theaterdag, die in de jaarkalender ingepland staat voor dinsdag 12 maart, is verplaatst naar vrijdag 17 mei.

HULPOUDERS GEVRAAGD
Sinds de kerstvakantie zijn we op de Sprankel begonnen met de invoering van TextAid. Dit is een webbased
computerprogramma ter ondersteuning van kinderen met dyslexie of ernstige leesproblemen. Eén van de
functies van TextAid is: het voorlezen van teksten bijv. bij toetsen. Hiervoor moeten teksten ingescand en
bewerkt worden, alvorens ze klaar zijn voor gebruik in de klas. De invoering zal gefaseerd plaatsvinden en dit
kunnen we versnellen als we hier hulp bij krijgen.
Dus: Welke ouders, die affiniteit hebben met ICT, willen ons hierbij helpen? Heeft u nog vragen of wilt u zich
aanmelden; mail dan naar guido.spierts@eenbes.nl
Voor meer info over TextAid zie https://www.textaid-dyslexiesoftware.nl

3

Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk!
Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en MR instellen. In het
basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op de Sprankel bestaat de MR uit 6
leden: 3 leerkrachten en 3 ouders.
Wat doet een MR?
Medezeggenschap geeft ouders en leerkrachten die bij de school betrokken zijn de mogelijkheid mee te
praten over veel wat er in en rond de school gebeurt.
De MR denkt mee met de directie, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde onderwerpen instemmings- of
adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR
praat bijvoorbeeld mee over de visie en het schoolplan, kwaliteit van het onderwijs, leerlingenzorg,
schooltijden, formatie/taakverdeling en begroting. De MR vergadert 6 maal per schooljaar.
Vacature oudergeleding
Eind van dit schooljaar eindigt voor Annemiek van Uden, lid van de oudergeleding, haar termijn. Annemiek is
niet herkiesbaar omdat haar zoon volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaat. Dit betekent dat er één
vacature is voor de oudergeleding waarvoor we een enthousiaste ouder zoeken. We zoeken iemand die zich
met ingang van het nieuwe schooljaar (2019/2020) voor een termijn van 3 jaar beschikbaar wil stellen.
Alle ouders/verzorgers met een kind op basisschool de Sprankel kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen.
Als er zich meerdere kandidaten melden worden er verkiezingen georganiseerd.
Waarom zou ik in de MR gaan?
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de Sprankel.
U bent nauw betrokken bij de school, kunt meepraten en meebeslissen over het beleid, krijgt meer contact
met andere ouders, het team en de directie en doet op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring
op.
Geïnteresseerd? Dan verzoeken wij u uiterlijk 31 maart 2019 een mail te sturen naar:
wilma.dejong@eenbes.nl.
Wilt u eerst meer informatie over de MR?
Neem dan contact op met een van de huidige leden van de oudergeleding:
Frank van Elderen (voorzitter), E-mail: felder@live.nl
Corné van Overbeek, E-mail: corne-marjon@live.nl
Annemiek van Uden, E-mail: annemiek@vanudenmail.nl
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Gratis Inloopspreekuur!
Logopedie Laarbeek houdt 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.
Het eerstkomende inloopspreekuur vindt plaats op donderdag 21 februari 2019 van 08.15 uur tot 09.00 uur
in het minilokaal op locatie Grotenhof.
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