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INLEIDING
Geachte ouder(s),

De aankomst van Sinterklaas in Nederland markeert voor ons altijd de start van de gezellige periode tot
de kerstvakantie. Eerst werken we toe naar het Sinterklaasfeest op 5 december. De klassen zijn versierd,
lootjes worden getrokken en ook dit jaar hopen we dat we de schoen weer mogen zetten. Het belooft in
ieder geval weer een mooi feest te worden.

Ondertussen zijn er ook nog andere activiteiten. Zo staat er nog een crea uur en een podium gepland de
komende twee weken. En groep 7b en 8b brengen een bezoek aan het Rijksmuseum. De andere groep
zeven en acht hebben dit bijzondere uitstapje al achter de rug. De verhalen waarmee zij terugkwamen
waren zeer positief. De kinderen mochten zelfs voor de afzetting bij de Nachtwacht komen. Ik begrijp
dat dan ook een lange busrit de pret niet drukt.

Sprankelende groet,
Marieke Ham

Agenda
21 november:
26 november:
27 november:
28 november:
29 november:
5 december:
6 en 7 december:

Crea-uur 4 11.00-12.15 uur
Groepen 7b en 8b naar Rijksmuseum, om 6.30 uur op school aanwezig
Bezoek Franciscushof groep Spring
Podium 2 11.45-12.15 uur
OR-jaarvergadering
Sinterklaas
Studiedagen – kinderen vrij

PODIUM 28 NOVEMBER
Op woensdag 28 november is er een podium voor de groepen 1-2b, 3b, 5a, 6b, en 8a. Dit vindt
plaats in de grote zaal van het Dorpshuis van 11.45 – 12.15 uur. Ouders zijn van harte uitgenodigd
om te komen kijken naar de optredens. Wilt u eraan denken om tijdens de optredens geen foto’s te maken. Er
zullen door school foto’s worden gemaakt, die op onze website worden geplaatst.

GROEP 7 EN 8 NAAR RIJKSMUSEUM
Op maandag 26 november gaan de groepen 7b en 8b naar het rijksmuseum met de speciale rijksmuseumbus.
Groep 8 gaat naar de workshop: ‘Sporenonderzoek naar Rembrandt’.
De leerlingen doen proefjes met pigmenten en verftechnieken. Samen maken zij een onderzoeksrapport van een
Rembrandt-schilderij. De opgedane kennis wordt gelinkt aan de echte schilderijen tijdens een rondleiding over de
Gouden Eeuw. Zo komen de leerlingen tot verrassende inzichten over Rembrandt schilderijen en
onderzoekstechnieken die worden gebruikt in het Rijksmuseum.
Groep 7 gaat naar de workshop: ‘Jij & de Gouden Eeuw’.
De leerlingen kruipen in de huid van iemand uit de Gouden Eeuw. In een 17de-eeuws theater in de Teekenschool
spelen de leerlingen met professionele acteurs verhalen over hun eigen personages. Ze ontmoeten Rembrandt,
vluchten mee in de boekenkist van Hugo de Groot en ervaren de kou in het Behouden Huys op Nova Zembla. Zo
krijgen de objecten in het museum betekenis. Dit samen met een rondleiding door het museum wordt een
geschiedenisles om nooit te vergeten!
BELANGRIJK: Kinderen worden die dag om 6.30 uur verwacht op school.

STUDIEDAGEN 6 EN 7 DECEMBER
Op woensdag 5 december komt Sinterklaas op school. Donderdag 6 en vrijdag 7 december zijn er studiedagen
voor het team. Alle leerlingen zijn dan vrij.

Uitnodiging jaarvergadering Ouderraad
Op donderdag 29 november heeft de Ouderraad haar jaarvergadering. Deze start om 19.30 uur op locatie De
Wieken.
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze jaarvergadering bij te wonen. Heeft u interesse in de Ouderraad, wilt u
weten wat we allemaal doen en organiseren of heeft u misschien de ambitie om de functie van voorzitter of
penningmeester te vervullen in de toekomst........ kom dan zeker langs of informeer bij een van de leden van de
Ouderraad.
Tot de 29e!
De Ouderraad
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De 2e MR vergadering van dit schooljaar was op 30 oktober. We hebben tijdens deze vergadering het jaarplan
goedgekeurd. Het jaarplan is een document dat hoort bij het schoolplan. Het schoolplan heeft een looptijd van 4
jaar, en het jaarplan bevat de doelen voor 1 schooljaar.
We hebben ook gesproken over het School Ondersteunings Profiel. In dit document wordt beschreven welke
ondersteuning onze school kan bieden aan leerlingen. Eenbes heeft ook een Bestuur Ondersteunings Profiel
opgesteld waarin beschreven staat wat Eenbesscholen als basisondersteuning kunnen bieden; in gezamenlijkheid
van alle scholen en vanuit iedere gemeentelijke kern. Dit alles in het kader van passend onderwijs.
Verder is er tijdens de vergadering aandacht geweest voor de begroting en lestijden.
De volledige notulen van de vergadering zijn na te lezen op de website onder - Basisschool – Over de school –
Ouderbetrokkenheid – Medezeggenschapsraad.
De volgende MR-vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 22 januari 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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