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INLEIDING
Geachte ouder(s),
Als u door de beneden gang op de Grotenhof bent gelopen, heeft u het vast al gezien:
De kleutergroepen en de kinderopvang zijn gestart met het eerste gezamenlijke
project ‘Beestenboel’. Een verscheidenheid aan dieren(knuffels) werd speciaal voor de
opening door de kinderen van thuis meegenomen.
Maar mocht u ook in de groepen 3 en 4 een
krokodil of aap hebben gesignaleerd, dan klopt
dat. In deze groepen komen dieren aan bod bij het
thema van 4x wijzer over de dierentuin. Ook in de andere groepen zijn de
thema’s van 4x wijzer gestart. Ik hoop dat u af en toe van uw kind terug
hoort met welk thema en welke opdracht hij of zij bezig is geweest.
Afgelopen week is er in het nieuws aandacht besteed aan de actie van
onderwijsondersteunend personeel en (adjunct)directeuren. Op woensdag 12 september hebben veel scholen
letterlijk alarm geslagen door het brandalarm af te laten gaan en daarmee het onderwijs voor een korte
periode neer te leggen. Hiermee vragen ze aandacht voor het feit dat in de nieuwe CAO, het
onderwijsondersteunend personeel en (adjunct) directeuren niet zijn meegenomen. Conciërges,
onderwijsassistenten, administratief medewerkers, (adjunct) directeuren en alle andere mensen zonder wie
het onderwijs niet gegeven kan worden, gaan er hierdoor niet op vooruit. Op de Sprankel hebben wij, in
overleg met de betrokkenen, niet meegedaan aan deze actie. Achter de inhoud van de actie staan wij echter
wel.
Als directeur zie ik hoe hard er gewerkt wordt door het gehele team. Zonder uitzondering. Dat de nieuwe CAO
deze uitzondering nu wel maakt, voelt niet goed. Ook wij hebben dan ook kenbaar gemaakt, zij het via een
andere vorm, achter de inhoud van de actie te staan. Natuurlijk hopen we dat vervolgacties niet nodig zijn.
Echter, mochten die er wel komen, bekijken we of we de vorm onderschrijven en deel zullen nemen. Uiteraard
informeren we u tijdig als dit gevolgen heeft voor het onderwijs aan de kinderen.
Graag sluit ik hier met een positief nieuwtje af... Vorige week is juf Maud van groep 8b getrouwd. Maandag na
de feestelijke dag, kwam zij binnen in een versierde klas. Een leuke verassing van de groep!
Sprankelende groet,
en tot woensdagavond,
Marieke Ham

Agenda
18 september:
19 september:
24 september:

ANWB Streetwise
Thema-avond
Studiedag, alle kinderen zijn vrij

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.

STREETWISE
Dinsdag 18 september komt ANWB Streetwise naar onze school. ANWB Streetwise is een praktisch, maar ook
leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. ANWB Streetwise
leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter om te gaan met het huidige
verkeer.
Professionele instructeurs komen naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal
ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en
een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:


In Toet toet leert groep 1 en 2 in de speelzaal
verkeersgeluiden herkennen en oefenen het
veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend
met de autogordel in combinatie met het
kinderzitje.



Tijdens Blik en klik leert groep 3 en 4 in de
gymzaal over veilig oversteken. Het belang van
het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik
van een kinderzitje in de auto wordt geoefend
met een spannende gele elektroauto.



Hallo auto leert groep 5 en 6 in de Grotenhof
over de remweg van een auto en de invloed van
reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats
op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen
van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod.



Trapvaardig tenslotte traint groep 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er wordt
gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware
rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link voor meer informatie.
http://www.anwb.nl/streetwise
In verband met Streetwise is de Grotenhof tussen de Floreffestraat en de Kerkloop afgesloten voor verkeer.
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KLIMTOESTEL OP DE WIEKEN IN GEBRUIK
Vandaag hebben de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 voor het eerst
gebruik kunnen maken van het nieuwe klimtoestel. De rubbertegels
zijn in het weekend gelegd.
Het klimtoestel is vorig schooljaar al tijdens een vergadering van
enkele kinderen van de groepen 6, 7 en 8 uitgezocht. Het klimtoestel
is vooral voor de wat oudere leerlingen van de basisschool. Het
toestel biedt voldoende uitdaging om er fijn in te spelen. We hopen
dat de kinderen er veel plezier aan beleven.

EERSTE PODIUM OP 31 OKTOBER
Het podium van 3 oktober komt te vervallen. Het Dorpshuis is dan niet beschikbaar. In plaats
hiervan komt er op 17 april een extra podium. Welke groepen optreden kunt u nakijken op onze website in de
agenda.
Voor de groepen 1 t/m 3 hebben we dit jaar twee podiums extra gepland. Deze staan op 14 november en 30
januari gepland. Alle groepen 1-2-3 treden dan op. Ouders zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken naar
de optredens.

TOESTEMMINGSFORMULIER FACEBOOK/WEBSITE
Vorige week hebben de kinderen een formulier meegekregen, waarin wij uw toestemming vragen voor het
plaatsen van foto’s van uw kind(eren) op onder andere onze website of in onze nieuwsbrief. Het ondertekende
formulier kan worden ingeleverd bij de administratie.

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. U heeft
vorige week een uitnodiging ontvangen om via het ouderportaal uw voorkeur aan te geven. Het is maar voor 1
ouder mogelijk om dit te doen. Dit kan nog tot uiterlijk dinsdag 18 september 9.00 uur. We doen ons best om
zoveel mogelijk aan uw voorkeur tegemoet te komen. Eind van volgende week ontvangt u de bevestiging met
het tijdstip voor de gesprekken.

STUDIEDAG 24 SEPTEMBER
Maandag 24 september is er een studiedag voor de leerkrachten. Alle kinderen zijn deze dag vrij van school.

OPROEP VERKEERSOUDERS
Onze huidige verkeersouder, Brian Kersten, heeft aangegeven te gaan stoppen. Wij willen Brian hartelijk
bedanken voor zijn jarenlange inzet. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de vormgeving van de
verkeersveiligheid rondom onze nieuwe schoollocatie.
Onze school is op zoek naar verkeersouders.

3

Als verkeersouder denkt u mee over de verkeersveiligheid rondom onze school. U maakt deel uit van de
werkgroep verkeer, waarbij aandacht is voor een veilige schoolomgeving, het betrekken van ouders bij de
verbetering van de verkeersveiligheid van hun kinderen, goed verkeersonderwijs en veilige school-thuisroutes.
Als verkeersouder kunt u rekenen op goede ondersteuning vanuit het steunpunt van VVN in uw regio. Het
steunpunt organiseert bijeenkomsten voor verkeersouders en brengt verkeersouders met elkaar en andere
vrijwilligers van VVN in contact, geeft inhoudelijk advies en ondersteuning bij de uitvoering van activiteiten en
levert of leent materialen voor projecten en acties.
Daarnaast ontvangt u drie keer per jaar de digitale nieuwsbrief van VVN en heeft u toegang tot exclusieve
informatie voor verkeersouders via het besloten gedeelte van deze website. Ook zijn er voor verkeersouders
tal van handleidingen beschikbaar.
Als verkeersouder vragen wij ongeveer een half uur per maand van uw tijd. Meer informatie over
verkeersouders kunt u opvragen bij Monique van Kleef van de werkgroep verkeer. Bij haar kunt u zich ook
aanmelden.

OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage van De Sprankel wordt geïnd via automatische incasso.
De incasso van de ouderbijdrage (€ 25,00 per kind) zal plaats vinden in de maand oktober. Omdat
de ouderbijdrage is bedoeld voor alle activiteiten gedurende het schooljaar vinden we het logisch
om deze bijdrage aan het begin van het jaar te innen. Voor de instromers, die na de kerstvakantie op school
starten, zal de incasso (€ 15,00 per kind) plaatsvinden in april/mei. Voor instromers die niet mee op schoolreis
gaan, zal er niets geïncasseerd worden.
Indien u het bedrag zelf wilt overmaken, geef dit dan door aan de penningmeester (diony@janssen.tk).
Mochten er nog vragen zijn hoor ik het graag.
Diony Janssen, penningmeester OR De Sprankel.

NIEUWE OR-LEDEN
Voor groep 1-2a is Silvie Bollars de nieuwe klassenouder, voor groep 1-2b is dat Gail Margés.
De OR-vertegenwoordiging voor 2018-2019 is nu als volgt :
Voorzitter
Secretaris

Marjon van Overbeek
Janneke Pool

moeder van Giel, Loet en Nout
moeder van Ruben en Jordi

Penningmeester

Diony Janssen

moeder van Thomas

Groep 1-2a

Silvie Bollars

moeder van Lieke, Lars en Bram

Groep 1-2b

Gail Margés

moeder van Ginny en Boaz

Groep 1-2c

Linda van Lankvelt

moeder van Jur en Nik

Groep 3a+3b

Els Migchels

moeder van Merel, Lise en Mees

Groep 4a+4b
Groep 5a+5b

Miranda van der Putten
Annemarie Raaijmakers

moeder van Fien en Han
moeder van Lisa en Nick

Groep 6a+6b
Groep 7a+7b

Hilde ten Thije
Marianne van Gend

moeder van Krijn en Roos
moeder van Koen, Luuk, Tessa en Nancy

Groep 8a+8b

Frency van Hastenberg

moeder van Len
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SCHOOLFOTOGRAAF
Vandaag worden de kaartjes uitgereikt met daarop de inloggegevens voor het bestellen
van de schoolfoto’s van uw kinderen. U kunt de schoolfoto’s tot uiterlijk 3 oktober bestellen. In de week
van 8 oktober zullen de bestelde pakketten op school geleverd worden.
Mocht u vragen hebben dan kunt mailen naar redactie@mijnfotoshoot.nl zodat Mijnfotoshoot.nl direct uw
correcte e-mail adres heeft. Bellen mag uiteraard ook.

De vakanties liggen al weer een tijdje achter ons. Tijd voor een leuk nieuw thema Beestenboel!
Dierentuin De Sprankel is geopend en ook zijn al alle knuffels bij de dierendokter geweest.

Mededelingen
Wanneer we de verjaardagen van de kinderen op de groep vieren mogen jullie daar als ouders natuurlijk bij
zijn. Wel willen wij er nog even op wijzen dat foto's maken tijdens een feestje is toegestaan, maar vanwege de
nieuwe privacy wet mag je alleen nog foto's maken van je eigen kind.
De afgelopen periode hebben we verschillende leuke/lekkere traktaties voorbij zien komen. Toch willen we
jullie er ook nog even op wijzen dat dit eigenlijk niet de bedoeling is. Een aantal jaar geleden heeft Spring
namelijk ingevoerd dat wij voor de traktatie tijdens een verjaardagsfeestje zorgen. Alleen met de 4e
verjaardag / afscheidsfeestje laten we jullie als ouders vrij om voor een ( gezonde ) traktatie te zorgen.

Peuterspeelzaal
Het nieuwe schooljaar is alweer even aan de gang en ook wij zijn samen met school druk doende met het
nieuwe thema Beestenboel. De peuters van 3 jaar en ouder gaan samen met de kleuters meedoen met 4 x
wijzer. Ze mogen zelf kiezen uit diverse activiteiten die betrekking hebben op het thema. Vier maal wijzer is 1x
per week en deze dag zal ook rouleren zodat alle kinderen mee kunnen doen. Ook de 3+ kinderen van de de
dagopvang doen gezellig mee.

BSO
De vakantie zit er weer op. We zijn begonnen met het nieuwe thema Huisdieren. Een paar kinderen van BSO
oud hebben zelf de knutselactiviteiten uitgezocht, die ze dan ook zelf gaan maken. Gedurende dit thema gaan
we ook op bezoek bij de dierenarts.
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Peuter- / kleuterviering
Op zondag 30 september is er een peuter- / kleuterviering in de Michaëlkerk in Beek
en Donk. De viering begint om 10:00 uur.
Het thema is deze keer het scheppingsverhaal.
Alle kinderen mogen een dierenknuffel meenemen. De viering is vooral gericht op kindjes van 2 tot 6 jaar,
maar uiteraard is iedereen van harte welkom!
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