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INLEIDING
Geachte ouder(s),
De eerste weken van het schooljaar zitten er al weer op. Binnenkort gaan ook weer de eerste activiteiten van
start. Groep 1-2a brengt morgen een bezoek aan de Franciscushof en eind van de week staat de sportdag voor
alle groepen op het programma. Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief is er ook buiten school
volop activiteit. De Kermis, om de hoek bij locatie Grotenhof, staat er nog tot en met dinsdag.
Waar we erg blij mee zijn is dat het nieuwe speeltoestel op locatie de Wieken vorige week is geplaatst. Een
mooi en uitdagend klimtoestel, dat de kinderen zelf voor de
zomervakantie hebben uitgekozen! Het wachten is nu alleen nog op de
nieuwe rubberen tegels, zodat er ook veilig op het toestel kan worden
gespeeld.
Met het leggen van de rubberen tegels onder het speeltoestel, worden
ook de slechte stukken van het schoolplein op de Wieken aangepakt. De
verwachting van de uitvoerder is dat dit over drie weken gerealiseerd
moet zijn.

Met het voorstellen van de nieuwe collega’s in de vorige nieuwsbrief is het mooie
nieuws van onze collega’s juf Chantal en juf Janske die nu met zwangerschapsverlof
zijn erbij ingeschoten. Graag geef ik echter het blijde nieuws door dat juf Chantal in de
zomervakantie is bevallen van zoontje Jasper en juf Janske van zoontje Gies. Moeders
en zoontjes maken het goed.
In deze nieuwsbrief vindt u ook eens tukje over de informatieavond op 19 september. Ik hoop van harte met
velen van u op deze avond (nader) kennis te maken.
Sprankelende groet,
Marieke Ham

Agenda
4 september:
7 september:
10, 11, 12 september:
18 september:
19 september:

Bezoek Franciscushof groep 1-2a
Sportdag
Schoolfotograaf
ANWB Streetwise
Thema-avond

ALGEMENE INFORMATIEAVOND WOENSDAG 19 SEPTEMBER
De eerste thema-avond van dit schooljaar vindt plaats op woensdag 19 september en begint om 19.00 uur in
de grote zaal van het Dorpshuis. Vanaf 18.45 uur staat de koffie klaar.
19.00 – 19.30 uur
Gezamenlijke start in het Dorpshuis, informatie schoolleiding
19.30 – 19.45 uur
Pauze
19.45 - 20.15 uur
Ronde 1 – Alle groepen
20.15 - 20.30 uur
Pauze
20.30 – 21.00 uur
Ronde 2 – Alle groepen
De ouders hebben zelf de keuze waar en wanneer zij een locatie en een groep bezoeken.

WIJZIGING IN SCHOOLKALENDER: 11 juni kinderen vrij
In de startweek heeft u van ons een mooi gedrukte schoolgids en jaarkalender ontvangen. Hoewel we deze
met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld, is helaas de studiedag van onze stichting Eenbes, niet in de
jaarkalender gekomen. Wilt u daarvoor zelf onderstaande data wijzigen in de kalender:
dinsdag 11 juni: Studiedag, alle kinderen vrij
dinsdag 18 juni: Schoolreisje

SPORTDAG
Vrijdag 7 september hebben we sportdag. Alle kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. De groepen
4 en 5 worden met de fiets bij locatie Grotenhof verwacht, vanwaar gezamenlijk naar het sportpark aan de
Herendijk wordt gefietst. De groepen 6, 7 en 8 worden om 8.30 uur met de fiets bij de locatie De Wieken
verwacht. Groep 6 fietst naar het sportpark. Groep 7 en 8 fietsen naar de atletiekbaan in Stiphout. De groepen
1 tot en met 3 hebben sportspelletjes rondom school en zijn om 12.00 uur uit. De overige groepen om 14.30
uur.
Er hebben zich voldoende hulpouders aangemeld voor de groepen 1 t/m 6. Voor de groepen 7 en 8 zoeken we
nog hulpouders. Graag aanmelden bij ton.vandenbaar@eenbes.nl

HULPOUDERS GEVRAAGD VOOR CREA-UUR
Voor het crea-uur, waarvan de eerste ronde start op woensdag 10 oktober, hebben wij vorige week via de mail
een oproep gedaan voor hulpouders. Het crea-uur vindt plaats op woensdagochtend van 11.00 tot 12.15 uur.
De data van de eerste ronde zijn: 10 oktober, 24 oktober, 7 november en 21 november 2018.
De data van de tweede ronde zijn: 13 maart, 27 maart, 10 april en 15 mei 2019.
Aanmelden kan nog tot uiterlijk 15 september via: nicole.teunisse@eenbes.nl

OPROEP NIEUWE LUIZENOUDERS
Op onze oproep voor luizenmoeders in de vorige nieuwsbrief is geen enkele reactie
binnengekomen. We zijn dringend op zoek naar nieuwe luizenouders.
De luizencontrole vindt na elke schoolvakantie op maandagochtend plaats op beide locaties. Heeft u
maandagochtend tussen half 9 en 10 uur tijd om mee te helpen, meldt u dan aan bij de administratie
(info@kindcentrumdesprankel.nl).
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INLOOP IN DE OCHTEND
In de schoolgids heeft u kunnen lezen (pag. 10) dat er voor ouders gelegenheid is om ’s morgens de school in
te lopen om de kinderen weg te brengen.
De ouders van de kleuters mogen met de kleuters vanaf 08.20 uur binnenkomen. Ouders en de kinderen uit de
groepen 3, 4 en 5 komen binnen vanaf 8.25 uur. Om 8.30 uur starten de lessen.
Bij de begin- en eindtijd hoort u een bel.

OUDERVERTELGESPREKKEN
Dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 oktober vinden voor de ouders van de groepen 3 tot en
met 8 de kennismakingsgesprekken met de leerkrachten plaats, de oudervertelgesprekken. Begin
volgende week ontvangt u een uitnodiging om via het ouderportaal uw voorkeur voor een dagdeel kenbaar te
maken. Indien u geen voorkeur opgeeft, plannen wij een moment voor u in. We doen ons best om zoveel
mogelijk aan uw voorkeur tegemoet te komen. We hopen u graag te zien!

Jarigen september
!!!
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Koen
Josje
Janne
Nick
Emma
Han
Wessel
Nick
Jur
Luuk
Jur
Sem
Nout
Lenn
Esmee
Sem
Emin
Nina
Saya
Patrycja
Rens
Rens
Teun
Lonne
Noa
Sem
Ruben
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Van harte gefeliciteerd

Groep
3B
3B
5A
6B
7A
4B
8B
4A
1-2C
6B
1-2A
7A
7B
6B
3A
5A
3A
5B
1-2B
8a
3A
5B
5B
5B
4B
7B
3B
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SCHOOLFOTOGRAAF
Ook dit jaar komt de schoolfotograaf bij Kindcentrum De Sprankel. Dit zal zijn op maandag 10
september, dinsdag 11 september en woensdag 12 september. Anders dan andere jaren is dat de broertjes en
zusjes foto’s niet meer onder lestijd gemaakt worden.
De volgende indeling is gemaakt, zodat u rekening kunt houden met de kleding en haren van uw kind.
Maandag 10 september: Groep 6A - 6B - 7A - 7B - 8A - 8B – KDV - PSZ
Dinsdag 11 september: Groep 1/2 A - 1/2 B - 1/2 C - 3A - 3B – KDV - PSZ
Woensdag 12 september: Groep 4A – 4B – 5A – 5B
En let op! Woensdagmiddag 12 september is er gelegenheid om de broertjes en zusjes foto’s of eventuele
gezinsfoto’s te laten maken tussen 12.30 uur en 15.00 uur.
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.
Hieronder treft u alvast een aantal tips:
* De foto’s zullen gemaakt worden op een witte achtergrond.
* Indien u meerdere kaartjes heeft gekregen dan kunt u deze samenvoegen zodat u vanuit 1 account kunt
bestellen.
* Mocht u het kaartje kwijt zijn dan kunt u zo volledig mogelijke contactgegevens + de naam van u
kind/kinderen, de groep, naam van de school en datum van de shoot sturen naar redactie@mijnfotoshoot.nl .
MIjnfotoshoot.nl zal u dan van nieuwe codes voorzien of contact met u opnemen voor meer informatie.
* Mijnfotoshoot.nl biedt losse foto’s maar ook pakketten aan. Uiteraard is het ook mogelijk om naast een
pakket nog een aantal losse foto’s erbij te bestellen. Meerdere pakketten kan ook.
* Bij het bestellen bent u vrij om te kiezen uit diverse formaten. Op dit moment biedt Mijnfotoshoot.nl 10x15,
15x22, 20x30 en 30x45 andere formaten fotoafdrukken zijn op aanvraag ook mogelijk.
* Speciaal aanbod is het schoolfotopakket B: Dit is een 13x18 foto + 9x13 foto en een 9x13 vel met 8 pasfoto’s
(van 1 foto) + gratis groepsfoto. Dit hele pakket kost nu tijdelijk 6,95 en kunt u van elke foto bestellen.
* U kunt te allen tijde alle bestelde producten in het Kassa scherm zien en hier eventuele gewenste wijzigingen
in aan brengen.
* Producten dienen voor 4 oktober besteld worden. In de week van 8 oktober zullen de bestelde pakketten op
school geleverd worden.
Wij hopen dat wij hiermee veel van uw vragen hebben kunnen beantwoorden. Mocht u verder nog vragen
hebben dan horen wij die graag. U kunt het beste mailen naar redactie@mijnfotoshoot.nl zodat
Mijnfotoshoot.nl direct uw correcte e-mail adres heeft. Bellen mag uiteraard ook.
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