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INLEIDING
Geachte ouder(s),
Heeft u de lesauto zien rijden op 18 september? Dit keer geen 18
jarige achter het stuur, lerend voor zijn praktijkexamen, maar
leerlingen uit groep 5 en 6. Zij hebben zelf ervaren hoe lang een auto
er over doet om tot stilstand te komen. Ook de andere groepen
hebben tijdens de verkeersdag, door zelf te ervaren, meer geleerd
over deelname in het verkeer. Een leerzame en leuke dag.

Afgelopen maandag hebben we tijdens de eerste studiedag van het jaar gehad. Op de agenda stonden de
speerpunten van huidig schooljaar: 4x wijzer, het jonge kind, kwaliteitskaarten, innovatie en kwaliteit van zorg.
Deze speerpunten heb ik tijdens de thema-avond ook kort toegelicht. Gedurende het schooljaar zal ik u ook op
de hoogte houden van ontwikkelingen hierin.

Tot slot wil ik hier graag nog extra aandacht vragen voor de oproep in deze nieuwsbrief voor ouders die vijf
keer per jaar mee willen helpen met de luizencontrole. Uit ervaring weet ik dat door preventief na elke
vakantie op hoofdluis te controleren we veel overlast tegengaan. Mocht u niet op maandag kunnen, maar wel
willen helpen, dan wil ik u vragen om zich ook te melden. Het kan zijn dat we wisselen naar een andere dag, als
we de controle dan kunnen doorzetten.
Sprankelende groet,
Marieke Ham

Agenda
2,3 en 4 oktober:
3 oktober:
5 oktober:
10 oktober:
15-19 oktober:
22 oktober:
24 oktober:

Oudervertelgesprekken locatie Grotenhof
Podium 1 vervalt
Dag van de Leerkracht
Crea-uur 1 11.00 – 12.15 uur
Herfstvakantie
Luizencontrole
Crea-uur 2 11.00 – 12.15 uur

KLASBORD
Als het goed is heeft u via de leerkracht van de groep een uitnodiging gehad voor Klasbord.
Voor de vakantie hebben we een enquête gehouden onder ouders en het team over het gebruik van klasbord.
Een grote meerderheid van de ouders heeft hierop gereageerd, waarvoor dank! Uit de enquête bleek dat
Klasbord een goed middel was om ouders op de hoogte te houden van activiteiten in de klas. We blijven dan
ook met Klasbord werken. Schoolbreed hebben we afgesproken dat reacties van u als ouder alleen zichtbaar is
voor de leerkracht van de groep. Het is daarmee ook niet meer mogelijk om toppies achter te laten.

OUDERVERTELGESPREKKEN
Dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 oktober vinden voor de ouders van de groepen 3 tot en
met 8 de oudervertelgesprekken plaats. Alle gesprekken vinden plaats op locatie Grotenhof.
De groepen van locatie De Wieken hebben we over de volgende ruimten verdeeld:
Groep 6A Speelzaal
Groep 6B Directiekamer
Groep 7A Teamkamer
Groep 7B I.B.-ruimte
Groep 8A Minilokaal
Groep 8B Dinsdagavond BSO
Woensdag teamkamer
Donderdag groep 3A
Via de mail hebben alle ouders een uitnodiging ontvangen met datum en tijdstip van het gesprek.
De gesprekken duren TIEN minuten, daarna is er 5 minuten tijd om naar een ander lokaal te gaan. Wij willen
iedereen verzoeken zich aan dit tijdsschema te houden, om uitloop te voorkomen.
De kinderen hebben vorige week een blad mee naar huis gekregen om in te vullen. Wij vragen u dit blad
tijdens de oudervertelgesprekken mee te brengen.

LUIZENCONTROLE: Hulp gevraagd!
Na elke vakantie vindt er een luizencontrole plaats. Hierdoor zorgen we ervoor dat luizen snel
worden opgespoord, voordat er verspreiding plaatsvindt. Voor iedereen zeer gewenst! Om
zowel de ouders als de groepen minimaal te belasten, is een vast team van 8 ouders nodig. In
dat geval komt het neer op vijf keer per jaar een half uurtje op maandagochtend bij de start van school. Heeft
u hier mogelijkheid voor, dan horen we heel graag van u. Aanmelden kan via Harma
(harma.vandam@eenbes.nl).

CREA-UUR
Woensdag 10 oktober begint de eerste ronde van het crea-uur. Ouders die zich hebben
aangemeld hebben inmiddels bericht ontvangen.
We hebben nog bierdopjes en restjes dikke wol nodig. U kunt deze inleveren bij juf Nicole op locatie
Grotenhof (groep 3B).
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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.

JEUGDGEMEENTERAAD
Op dinsdag 18 september zijn in de groepen 7 van de Laarbeekse basisscholen de jaarlijkse
verkiezingen voor nieuwe leden van de Jeugdgemeenteraad gehouden. Voor onze school
vertegenwoordigt Nout uit groep 7B de komende twee jaar onze school in de
jeugdgemeenteraad, samen met Teus uit groep 8A, die vorig jaar is gekozen.

HERFSTVAKANTIE
Vrijdag 12 oktober om 14.30 uur begint de herfstvakantie. De kinderen moeten dus vrijdagmiddag gewoon
naar school. Maandag 22 oktober worden de leerlingen weer op school verwacht.

Jarigen oktober
2 Loek
Lynn
4 Jurre
8 Antje
9 Maartje
9 Vinnie
10 Luuk
11 Giel
14 Sanne
19 Lieke
20 Janne
21 Amy
23 Hugo
26 Silke
28 Keano
29 Evi
30 Jur
30 Jasper
31 Teun

-

Van harte gefeliciteerd!!!!

6A
1-2B
4B
6B
4A
1-2A
1-2C
3A
8B
6A
4A
1-2C
3A
8A
1-2C
6A
6A
6A
1-2C
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EVEN VOORSTELLEN…
Mijn naam is Jordy Biemans. Ik ben 19 jaar oud en kom uit Mariahout. Mijn hobby is het
volgen van binnenlands en buitenlands voetbal! Na de zomer ben ik gestart op PABO de
Kempel in Helmond. Hiervoor heb ik de opleiding Onderwijsassistent afgerond op het Summa
College in Eindhoven. Dit schooljaar ga ik stagelopen in groep 1-2A bij juffrouw Gerrie.
Ik verwacht een gezellig, maar vooral leerzaam schooljaar. Een tijd waarin zowel de leerling als
ik veel kunnen leren met en van elkaar. Iedere dinsdag zul je mij tegenkomen op school.
Daarnaast ben ik er af en toe een hele week. Ik heb er super veel zin in en samen maken we er
iets moois van!
Zijn er vragen? Je bent altijd welkom om die te stellen!

SCHOOLFOTOGRAAF
U kunt de schoolfoto’s nog 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.

10 september was de eerste MR vergadering van dit schooljaar. We hebben tijdens deze vergadering het
activiteitenplan van de MR besproken, hierin staat waar we komend schooljaar aandacht aan besteden. Het
plan is te lezen via de website van school.
We hebben ook gesproken over de taakverdeling binnen de MR en het taakbeleid van de leerkrachten. Ook de
zelfevaluatie van de Sprankel is bekeken, hierin zijn de CITO opbrengsten te zien en wordt bekeken welke
acties er nodig zijn om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren.
De volledige notulen van de vergadering zijn binnenkort na te lezen op de website onder - Basisschool – Over
de school – Ouderbetrokkenheid – Medezeggenschapsraad.
De volgende MR-vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 30 oktober op de locatie de Wieken.
De agenda kunt u de week voor de vergadering raadplegen door op “MR-vergadering” in de agenda op de
website te klikken. De vergadering is openbaar. Wilt u aanwezig zijn, meldt u dan aan via de mail.
Met vragen of opmerkingen kunt u bij een van de leden van de oudergeleding van de MR terecht. Wij stellen
uw inbreng zeer op prijs.
De oudergeleding van MR de Sprankel bestaat uit:
Frank van Elderen, 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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KINDERUNIVERSITEIT
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University
een aantal colleges voor ALLE kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de
basisschool. Deze gratis kindercolleges op de campus van Tilburg
University laten kinderen kennis maken met wetenschap. De
hoogleraren zijn inspirerende docenten die alles over het
collegeonderwerp af weten.
Jaarlijks bezoeken honderden kinderen uit verschillende provincies
deze colleges die zeer enthousiast worden ontvangen door zowel de
kinderen, hun ouders/begeleiders, de scholen en niet in de laatste
plaats door de hoogleraren zelf.
Het eerste college van schooljaar 2018-2019 staat gepland op
woensdagmiddag 31 oktober (15.00-16.00u). Professor (milieueconomie en klimaatdeskundige) Reyer Gerlagh neemt de kinderen
mee naar zijn onderzoeksgebied dat momenteel volop in de
belangstelling staat. De titel van het college is: ‘Lekker warm?’. Op woensdagochtend 14 november (10.0011.00u) is er een college speciaal voor Plusklassen.
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