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INLEIDING
Geachte ouder(s),
De laatste week voor de kerstvakantie is aangebroken. Een moment om stil te staan bij de eerste
onderwijsperiode tussen twee ‘grote’ vakanties in. Deze periode kenmerkt zich voor mij dit jaar door ‘leren
kennen’. Ik vind het fijn dat de onbekendheid van de start in augustus, overgegaan is in een gevoel van
vertrouwdheid en zicht op wat er speelt in en rondom de school.
Bij mijn start in augustus heb ik in de klassen aangegeven dat ik mijn best ging doen om voor de kerstvakantie alle
namen van de kinderen te kennen. Deze week ga ik zeker kijken in welke mate dit gelukt is, maar mijn vermoeden
is dat ik alle, inmiddels 320, namen nog niet paraat heb. In dat geval heb ik nog even tot de zomervakantie....
Naast dat voor mij deze periode kennismaken, observeren en inlezen een belangrijke plaats hebben ingenomen,
zijn we met elkaar als team ook goed aan de slag gegaan met de schooldoelen. In het nieuwe jaar hoort u hier nog
meer van terug, maar graag deel ik alvast met u dat we, na uitgebreid onderzoek van verschillende programma’s,
de keuze hebben gemaakt om te gaan werken met het programma TextAid voor de auditieve ondersteuning. Dit
programma ondersteunt onder andere bij het auditief maken van geschreven tekst en zal met name voor
kinderen met dyslexie veel ondersteuning kunnen bieden. Als team hebben we de scholing van het programma
inmiddels gehad en zullen we komende tijd verder ervaring opdoen.
Ik hoop vele van u deze week persoonlijk nog te zien en fijne dagen te kunnen wensen. Mocht dit niet het geval
zijn, wens ik u vast een gezellige kerstvakantie toe en veel mooie momenten in het nieuwe jaar.

Sprankelende groet,
Marieke Ham

Agenda
18 december:
19 december:
20 december:
21 december:
24 december – 4 januari:
7 januari:
9 januari:

Bezoek Franciscushof groep 1-2c
Inloop logopediste 8.15 – 9.00 uur minilokaal locatie Grotenhof
Kerstviering op school van 17.00 – 19.00 uur
Kerstviering, om 12.00 uur begint de kerstvakantie
Kerstvakantie
Luizencontrole locatie Grotenhof
Luizencontrole locatie De Wieken

VRIJWILLIGERSCOMPLIMENT
Op de internationale dag van de vrijwilliger zijn op vrijdag 7 december voor de
veertiende keer de Laarbeekse Vrijwilligerscomplimenten uitgereikt. Frank van
Elderen, voorzitter van de MR, kreeg het vrijwilligerscompliment uitgereikt
voor zijn inzet voor de Dorpsraad Lieshout, de Medezeggenschapsraad van
Basisschool de Sprankel en buurtvereniging Revershof. Een meer dan terecht
compliment wat ons betreft, gezien onder meer zijn grote betrokkenheid bij de school en de vele uren die hij ook
qua tijd stopt in de MR. Het feit dat Frank door zijn mede MR-lid Annemiek van Uden genomineerd is, zegt veel
over de goede samenwerking binnen de MR. Iets om trots op te zijn. Proficiat Frank!

KERSTVIERING
Donderdagavond 20 december vieren we kerst in onze groepen. Wij verwachten alle kinderen
vanaf 17.00 uur op school.
Diner
De kinderen worden om 17.00 uur in de eigen klas verwacht. We beginnen dan met het kerstdiner. De vraag aan
alle kinderen is om hiervoor een klein deel van het diner te verzorgen, zodat we gezamenlijk kunnen genieten van
een heerlijk diner. In de klas van uw zoon/dochter komt vanaf 10 december een lijst te hangen met daarop een
aantal benodigdheden voor dit diner. De vraag aan alle kinderen en ouders om op deze lijst aan te geven
waarvoor uw kind kan zorgen. De etenswaren mogen op de avond zelf mee naar school gegeven worden.
Kerstactiviteiten
Na het diner kunnen de kinderen aan verschillende activiteiten deelnemen (bijvoorbeeld kerststukjes maken).
Voor deze activiteiten zijn wij nog op zoek naar materialen die wij in de kerststukjes kunnen verwerken. Denk
hierbij aan:


Kerstballen



Prikkertjes



Kaarsen



Potten voor de kerststukjes



Glazen potjes

 Andere kerstaccessoires
De activiteiten beginnen om 18.00 uur en zullen om 19.00 uur weer afgelopen zijn.
Om 19.00 uur mogen alle kinderen weer opgehaald worden op locatie Grotenhof. Tot 19.15 uur volgt er nog een
afsluiting op de speelplaats van locatie Grotenhof.
Vrijdag 21 december
Op vrijdagochtend 21 december lopen we met de klassen een herdertjestocht. Om de kerstgedachte bij de

kinderen nog meer te laten leven, hebben de groepen kerstpakketten samengesteld om uit te delen aan
mensen in ons dorp, die op welke manier dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De
kleutergroepen maken een doos voor een gezin met kinderen. De andere groepen maken een doos voor
een oudere of alleenstaande. De dozen zullen worden verspreid door de KBO en vluchtelingenwerk.
Om 12.00 uur is de school uit en kunnen de kinderen lekker vakantie gaan vieren.
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LUIZENCONTROLE
Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd door de luizenouders. Maandagochtend 7
januari is er weer een luizencontrole op locatie Grotenhof en woensdag 9 januari op locatie De
Wieken.

GEVONDEN VOORWERPEN
Wanneer u handschoenen, dassen, mutsen of andere kledingstukken van uw kind(eren) mist, kunt u een keer de
mand doorzoeken met gevonden voorwerpen. Deze staat bij de ingang van de kleutergroepen (zijde Dorpshuis)
op locatie Grotenhof.

Jarigen januari
1
3
3
3
4
6
8
14
16
16
16
16
16
16
17
18
19
20
23
25
25
28
29
30

Meike
Julyan
Lieke
Rens
Bram
Tim
Job
Fenne
Joyce
Jur
Sten
Lenn
Mart
Emmily
Siebe
Aukje
Hilke
Milan
Guusje
Raghad
Janske
Bas
Chloë
Isolde

Van harte gefeliciteerd !!!
6B
1-2B
6B
4A
3B
6A
8B
7B
1-2B
5A
3B
5A
8A
5A
1-2A
6B
4A
1-2B
7A
1-2A
7A
4B
1-2A
1-2A

KERSTVAKANTIE
Vrijdagmiddag om 12.00 uur begint de kerstvakantie. Alle kinderen worden maandag 7 januari 2019
om 8.30 uur weer op school verwacht.

Wij wensen iedereen een heel fijne kerstvakantie toe.
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Kinderopvang bezoekt Franciscushof
In de aanloop naar Sinterklaas hebben de oudere kinderen van de
kinderopvang een bezoek gebracht aan het Franciscushof. Daar hebben
zij met de 'meneertjes en mevrouwtjes' gezongen en gedanst. De
peuters vonden het erg leuk. Vooral omdat ze met een echte microfoon
mochten zingen en ze tegen het einde van het bezoek een glaasje ranja
kregen.
De peuters en bewoners van Franciscus hof en ook de pedagogisch
medewerkers hebben erg van dit bezoek genoten.

Pietengym in de Klumper
Dit jaar hebben de sportcoaches van Laarbeek Actief, 3 zwarte Pieten én de
BSO medewerkers van de Sprankel de handen weer ineengeslagen en voor
alle BSO kinderen een leuke middag verzorgd in sporthal de Klumper.
De Sprankel en de gemeente Laarbeek vinden het belangrijk dat kinderen
voldoende gezond bewegen. De kinderen willen vooral fijn spelen. Dit blijkt
heel goed samen te kunnen. Het hele jaar door komen de sportcoaches van
Laarbeekactief naar de opvang van de Sprankel en bieden daar een leuk,
afwisselend en gezond programma aan. En nu dus als klapstuk op de
vuurpijl een middag gymmen met de Pieten.

Gratis inloopspreekuur logopediste
Logopedie Laarbeek houdt een gratis inloopspreekuur op Kindcentrum de
Sprankel. Het inloopspreekuur is bedoeld voor
iedereen die vragen heeft op het gebied van spraak,
taal, auditieve vaardigheden, dyslexie of andere
leerproblemen. Twijfelt u aan de taalontwikkeling
van uw kind? Vraagt u zich af of uw kind voldoende verstaanbaar is? Of
heeft u andere vragen? Kom dan gerust langs voor advies.
Het eerstkomende inloopspreekuur vindt plaats op woensdag 19 december 2018 van 08.15 uur tot 09.00 uur
in het minilokaal op locatie Grotenhof.
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