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INLEIDING
Beste ouders,
Voordat je het weet zijn we alweer een aantal weken aan de slag. Drukke weken ook waarin al diverse
activiteiten voorbijkwamen. Een erg drukbezochte inloopavond. Wat fijn om iedereen zo weer te kunnen
ontmoeten. Ook tussen ouders onderling was er veel contact.
De groepen 7 en 8 gingen naar de herdenking van de
bevrijding. Samen met diverse instanties werd dit een mooi
samenzijn. Zeker ook in de huidige wereldsituatie goed om bij
stil te staan. Vrijdag 23 september een fijn schoolreisje. Voor
het eerst aan het begin van het jaar om zo nog meer op een
informele manier aan groepsbinding te kunnen werken.
Ook zijn in de groepen weer de eerste thema's van 4 x wijzer opgestart. En bij de jongste kinderen zien we dat
de zelfstandigheid alweer groot is. Bijna alle kinderen gaan alweer zelfstandig naar binnen. Ook de
oudervertelgesprekken zijn weer geweest. Hopelijk heeft u een zinvol gesprek gehad. Mocht u nog zaken
vergeten zijn te bespreken, loop dan gerust nog even binnen. Een aantal ouders hebben we niet gesproken.
Soms door onvoorziene omstandigheden maar sommige ouders hebben zich niet ingeschreven of wel
ingeschreven maar zijn toch niet gekomen. Als school vinden we het belangrijk dat we alle ouders spreken.
Wellicht bent u al door de leerkracht benaderd voor een nieuwe afspraak, anders neemt u even contact op om
een ander moment af te stemmen.
Op personeelsgebied kunnen we melden dat juf Lindy nog niet zo snel hersteld als verwacht. Ze is voorzichtig
aan het opstarten. Verder is juf Jessica aan de laatste weken van haar zwangerschap bezig dus daarover
verwachten we binnenkort bericht. Er zijn al diverse leerkrachten thuis geweest met griepklachten en/of
corona. Tot nu toe is de bezetting steeds net gelukt met wat creatieve oplossingen. In de brief van ons bestuur
heeft u kunnen lezen dat dit zeker niet vanzelfsprekend is. Dus het blijft spannend op dat gebied.

Gonnie Verhagen.

Agenda
3 oktober:
5-16 oktober:
13 oktober:
17 oktober:
19 oktober:
24-28 oktober:
2 november:

MR-vergadering
Kinderboekenweek
Studiedag
Streetwise ANWB – verkeersdag
Crea-uur OB en BB
Herfstvakantie
Crea-uur OB en BB

Tevredenheidsonderzoeken
Dit jaar zullen er binnen ons bestuur weer tevredenheidsonderzoeken worden afgenomen onder leerlingen van
groep 6,7 en 8, ouders en personeel. U krijgt hierover nog een apart bericht maar omdat we het belangrijk
vinden dat zoveel mogelijk ouders de lijst invullen melden we het nu alvast. In de eerste week van november
worden de onderzoeken uitgezet. Per gezin wordt er één vragenlijst verstuurd. Bij ouders die gescheiden zijn
ontvangen beide ouders een uitnodiging om de lijst in te vullen.

Ouderportaal
Via het ouderportaal kunnen ouders de schoolresultaten van hun kind inzien. Daarnaast staan er enkele
algemene gegevens in, zoals onder meer de noodnummers die de school kan bellen als de ouders niet
bereikbaar zijn. Regelmatig sturen mensen een mail naar school, waarbij ze doorgeven dat de telefoonnummers
van de ouders ontbreken. De noodnummers die in het ouderportaal zichtbaar zijn, betreft de extra
noodnummers, dus niet de telefoonnummers van de ouders. Ouders worden altijd eerst gebeld ingeval van
ziekte van uw kind.
Het is fijn als ouders via het ouderportaal melden als er een telefoonnummer is gewijzigd.

Crea-uur
De opbouw van het crea-uur is dit jaar anders dan andere jaren. Het crea-uur is wel op woensdagochtend, maar:


het crea-uur voor de onderbouw is van 09.45 – 10.45 uur, 2 keer bij eenzelfde onderdeel.



het crea-uur voor de bovenbouw is van 11.15 – 12.15 uur, 3 keer bij eenzelfde onderdeel ingedeeld. Bij
de bovenbouw zijn er daarom 9 crea-uren.
De kinderen maken kennis met verschillende onderdelen. U kunt hierbij denken aan o.a. schilderen of papiermaché, dansen, muziek maken. Maar denk ook aan werken met klei en/of hout.
Het crea-uur is dit jaar voor de onderbouw en bovenbouw:
1e ronde onderbouw:
1e ronde bovenbouw:
19 oktober
19 oktober
2 november
2 november
e
2 ronde onderbouw:
23 november
23 november
7 december
In maart start een nieuwe ronde. U kunt zich nog tot woensdag 5 oktober aanmelden als hulpouder.

Open ochtend
Het duurt nog even maar dit schooljaar hebben we samen met alle scholen in Laarbeek een open ochtend voor
ouders van kinderen die volgend schooljaar instromen. Deze ouders ontvangen voor die tijd ook een brief vanuit
de gemeente. Ouders kunnen hun kinderen al aanmelden voor het volgende schooljaar.
De open ochtend is op 16 november van 8.45-12.00 uur. De betreffende ouders kunnen op die ochtend
binnenlopen en een kijkje nemen in de school.
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Studiedag
Donderdag 13 oktober is er een studiedag voor de teamleden en zijn alle kinderen vrij van school.
De leerkrachten gaan dan samen aan de slag rondom een aantal
onderwerpen. We kijken samen naar de manier van werken bij de nieuwe
rekenmethode. We volgen een webinar van Hiro waarin we meer
informatie krijgen over hoe we daar na de gouden weken groepsgericht
kunnen werken aan bepaalde sociale vaardigheden. Er wordt gewerkt aan
de invulling van de thema's van 4 xWijzer en tot slot hebben we een
workshop over hoe we kunnen werken met de greenscreenboxen.
Kinderen kunnen hier zelf filmpjes maken waarin ze via de i-pad
achtergronden kunnen kiezen.

Streetwise 17 oktober 2022
Het dagelijks verkeer wordt alsmaar drukker, veel fietsers, (elektrische)
voertuigen. Daarnaast zorgt ook de mobiele telefoon bij veel mensen voor
afleiding. Wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de
verkeersveiligheid van de kinderen en daarom hebben wij op maandag 17
oktober de ANWB Streetwise uitgenodigd.
Steetwise is een praktische, leerzame en leuk verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool.
Professionele instructeurs komen naar onze school om de lessen te verzorgen. Daarbij maken zij gebruik van
speciaal ontwikkelde lesmaterialen.
De vier onderdelen van deze dag zijn:
Voor groep 1 en 2: Toet Toet
Een speelse introductie op het herkennen van gevaar, verkeersgeluiden, veilig oversteken etc.
Voor groep 3 en 4: Blik en Klik
Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel
van de les.
Voor groep 5 en 6: Hallo auto
In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, reactiesnelheid en het goed
gebruiken van een autogordel.
Voor groep 7 en 8: Trapvaardig
Fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter voorbereiding op de middelbare school en afleiding in het verkeer
zijn onderdeel van de les.
Wist u dat: we als school wederom het Brabants veiligheidslabel hebben gehaald! Streetwise,
verlichtingscontrole van de fietsen en een dodehoekproject zijn naast verkeersonderwijs belangrijke activiteiten
die daaraan bijdragen.

Herfstvakantie
Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober is het herfstvakantie.
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GGD
Vanaf 10 oktober start GGD Brabant-Zuidoost weer met de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma.
Jongens en meisjes vanaf 9 jaar ontvangen de komende weken thuis een uitnodiging van het RIVM.



9-Jarigen ontvangen een oproep voor de BMR-DTP prik.



Vanaf dit jaar ontvangen zowel jongens als meisjes de uitnodiging voor de HPV-vaccinatie in het jaar
dat ze 10 worden.

Uitnodiging
Jongens en meisjes die aan de beurt zijn, krijgen ongeveer 2 weken van tevoren vanzelf thuis een
persoonlijke uitnodiging van het RIVM. In deze uitnodiging staat waar en wanneer ze verwacht worden voor
de prik.

Samenstelling Ouderraad
Met dit stukje in de nieuwsbrief willen we graag de OR voorstellen. De OR bestaat uit ouders die graag iets
extra’s willen betekenen voor de school en de kinderen. De OR bestaat uit 12 ouders. Het streven is om uit elk
leerjaar een ouder te hebben. De OR vergadert 6x per jaar. Tijdens deze vergaderingen is ook altijd een
leerkracht aanwezig.
De OR staat voor een goede communicatie tussen de school en de ouders. De OR-leden worden door de school
geïnformeerd over ontwikkelingen die gaande zijn. Daarnaast stellen zij vragen en geven ze adviezen ten
aanzien van de algehele gang van zaken binnen de Sprankel. Ook helpen ze mee tijdens activiteiten op school.
Samenstelling OR 2022-2023 bestaat uit de klassenouders, een penningmeester, secretaris en voorzitter:
Carola Schram
gr. 1-2A
Juan van den Eertwegh gr. 1-2B
vacature
gr. 0-1
Joyce van Erp
gr. 3
Bram Meulendijks
gr. 4
Angela van de Burgt
gr. 5
Silvie Bollars
gr. 6
Marjolijn van Sinten
gr. 7 A+B
Marianne van Gend
gr. 8 A+B
Samantha v.d. Linden
Penningmeester
Christel Verkuijlen
Secretaris
Miranda van der Putten Voorzitter
Samen met de leerkrachten werken we aan leuke activiteiten in een werkgroep. Het doel van deze samenwerking: kinderen een onvergetelijke tijd te geven tijdens zijn/haar schoolperiode. De werkgroepen waar de OR
aan meewerkt zijn: Schoolfotograaf, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsspelen, Schoolreis.
Mocht u een vraag hebben of ergens tegenaan lopen, dan bent u van harte uitgenodigd om één van de leden
van de OR te benaderen. U kunt ze aanspreken op het schoolplein of een mail sturen naar:
ordesprankel@eenbes.nl
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Ouderbijdrage
Omdat het schoolreisje zo vroeg is dit schooljaar, zal de ouderraad maar één keer de ouderbijdrage gaan
incasseren. Dit gebeurt begin oktober. De ouderbijdrage voor instromende kinderen komt te vervallen. Dit
omdat er nauwelijks kosten worden gemaakt voor kinderen die na sinterklaas instromen.

Schoolfotograaf
Onlangs is de schoolfotograaf geweest. De leerlingen hebben een kaartje meegekregen met
inloggegevens. Hiermee kunt u, inloggen, de foto’s bekijken en eventueel bestellen.

Uitnodiging jaarvergadering Ouderraad
Op dinsdag 15 november 2022 heeft de Ouderraad haar jaarvergadering. Deze start om 19.30
uur op locatie De Wieken.
Ben jij benieuwd wat er zoal in de ouderraad van school gebeurt, wat er door de OR georganiseerd wordt voor
de kinderen en waar de ouderbijdrage nu eigenlijk aan wordt besteed..?
Ben jij geïnteresseerd om ons volgend jaar te komen versterken en deel te nemen aan de Ouderraad, maar weet
je niet precies wat we doen en wat er van je verwacht wordt als OR-lid? Kom naar onze jaarvergadering!
Wij verwelkomen je graag om al je vragen te beantwoorden en te laten zien wie we zijn en wat we met veel
plezier doen. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze jaarvergadering bij te wonen.

Eerste Heilige communie en het Vormsel van de Eustachiusparochie te Laarbeek
Op dinsdag 18 oktober om 19.00 uur vindt er een informatieavond plaats in de Sint Servatiuskerk te Lieshout.
Hier wordt verteld wat de voorbereidingen inhouden, wanneer de data voor de eerste Heilige communie en het
Vormsel plaatsvinden. U kunt uw kind aanmelden voor zowel de eerste communie als voor het vormsel. Stuur
een mailtje naar: info@eustachiusparochie.nl en u krijgt een aanmeldformulier toegestuurd. Wilt u erbij
vermelden of het om de eerste communie of over het vormsel gaat.

Open Bedrijvendag Laarbeek
Op 15 oktober a.s. is er in Laarbeek een open bedrijven dag georganiseerd.
De Open Bedrijvendag Laarbeek is hét event in Laarbeek waarbij bedrijven hun doorgaans gesloten deuren
openen en een kijkje geven achter de schermen. Bezoekers ervaren de sfeer in het bedrijf en alles draait om
beleving!
Doelgroep: Van jonge kids tot studenten die keuzes gaan maken. Van afstuderende jeugd die toe zijn aan een
job, tot mensen die een carrièreswitch overwegen.
De ondernemers van de deelnemende bedrijven hopen veel jeugd te mogen ontvangen om hen te
enthousiasmeren voor een toekomst in hun branche. Ondernemers zetten dan ook volop in op activiteiten die
aansluiten bij de doelgroep. Voor een indruk daarvan zie: https://openbedrijvendaglaarbeek.nl/tips-voorbedrijven/ of voor alle informatie over de Open Bedrijvendag Laarbeek: https://openbedrijvendaglaarbeek.nl/
https://youtu.be/5Szh2U092XI
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Waarom interessant voor leerlingen en docenten?
 Ontdek toffe bedrijven en beroepen in Laarbeek!
Ze werken onder andere voor bekende festivals, pretparken, Formule 1 en meer.
 Denk al na over toekomstige beroepen richting Scholenkeuze.
 Studenten die zich aanmelden maken kans op kaartjes voor de Efteling

Nieuws vanuit de bibliotheek
Tijdens de Kinderboekenweek worden er in de bibliotheek diverse activiteiten
georganiseerd.
Kijk voor meer informatie op de website:
https://www.bibliotheeklagebeemden.nl/jeugd/kinderboekenweek.html

Mediagebruik bij kinderen
Worstel je met het mediagebruik van je kind? Vind je
het lastig om je kind te begeleiden? Loopt elk
gesprek over social media met je kind uit op een
discussie? En is de balans ver te zoeken? Kom dan op
dinsdagavond 4 oktober naar het KennisCafé in het
Dorpshuis in Lieshout.
Denise Bontje neemt je tijdens een interactieve
presentatie mee in de wereld van de media en het
mediagebruik van je kind. Denise is mediadeskundige
en eigenaar van het platform Mediasmarties. Ze
vertelt hoe je een goede balans kunnen vinden in het
mediagebruik van je kind met en zonder scherm. Ook
krijg je tips om hierover in gesprek te gaan met je
kind. Tijdens de bijeenkomst is ruimte om ervaringen
te delen, vragen te stellen en ideeën uit te wisselen
met elkaar.
Graag vooraf online aanmelden voor deze gratis
informatieavond.
De informatieavond wordt opgezet door de
Bibliotheek De Lage Beemden en LEV Laarbeek. De
presentatie wordt inhoudelijk verzorgd door
Mediasmarties, in de persoon van Denise Bontje.
Meer weten? Kijk op www.mediasmarties.nl
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De Waanzinnige Boomhut speurquiz
Bibliotheek De Lage Beemden organiseert van 21 t/m 30 oktober
(herfstvakantie) een Waanzinnige Boomhut speurquiz. Er is een speurquiz in
Gemert en een speurquiz in Beek en Donk. Tijdens de speurquiz gaan kinderen
vanaf 6 jaar op zoek naar zes verstopte borden met Andy & Terry.
Doe mee met de speurquiz en maak kans op een boek naar keuze uit De
Waanzinnige Boomhutserie! Alle info om mee te doen met de
speurquiz vind je op de website van de bibliotheek.

Kennisfabriek: Duurzaamheid

Doe je mee?
'Hunted' voor kinderen uit groep 7 en 8 en leerlingen van het voortgezet onderwijs t/m 15 jaar.
Op vrijdag 14 oktober organiseert Energyteens Lieshout een superleuke Hunted-avond van 19.00-22.00 uur.
Start vanuit de Kiosk. We hopen op droog weer. Trek kleding aan die vies mag worden.
Je kunt je aanmelden via de site Energyteens.nl met een groepje van 5-8 kinderen en minstens één ouder als
begeleiding. Per groepje is het verplicht om zelf voor een begeleider te zorgen. Mocht je mee willen doen en je
hebt geen groepje of je bent maar met een paar kinderen,
stuur dan een mail naar info@energyteens.nl en dan word je aan een ander groepje toegevoegd.
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Energyteens Lieshout
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