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muziekvereniging
(groep 3 en 4)
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1
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Dag van de leerkracht

Privacy-voorkeuren
In Parro kunt u de privacyvoorkeuren voor uw
kind(eren) aangeven en te
allen tijde veranderen.
Wilt u de gegevens z.s.m.
controleren of invullen?

De eerste schoolweken van 2020-2021 zitten er op. Het is fijn
om de school weer volop bezig te zien!
De kinderen zoeken een plekje in hun groep en hier blijven we
ruimte en tijd voor nemen. De groepsvorming is een
belangrijk moment voor het vervolg van het schooljaar.
U hebt kunnen lezen dat de huidige Coronamaatregelen zullen blijven gelden
de komende periode. In dit Sprankelnijs verduidelijken we enkele maatregelen.
We merken dat de druk op het onderwijs iets toeneemt. De twijfel bij het
afmelden bij klachten en het aantal ziekmeldingen is iets hoger. Ik verwacht dat
de eerder verstuurde beslisbomen voor u en ons duidelijkheid geven bij lichte
klachten (neusverkoudheid).
Ook binnen het team van leerkrachten blijven we alert op klachten. We merken
dat er door het leerkrachttekort meer spanning op zit. We zullen niet altijd
meteen vervanging hebben. Vooral met het oog op de komende herfst- /
wintermaanden waarin klachten juist naar voren kunnen komen. Helaas hebben
we al een groep één dag geen onderwijs kunnen geven. We hopen dit zoveel
mogelijk te voorkomen.
In de pers hebt u kunnen lezen dat er een wachtlijst is voor het testen op
Corona. Hierdoor kunnen we een leerkracht te lang niet inzetten en vervanging
vinden was al lastig. We hopen dat de komende periode de wachtlijst en
voorrang van enkel beroepsgroepen veranderen. Als kinderen langere tijd thuis
zijn zullen we omschakelen naar een vorm van thuisonderwijs.
Wij vragen u alert te zijn op klachten en belangrijke zaken omtrent klachten /
Corona altijd te delen met school. Samen kunnen we deze periode zo goed
mogelijk doorkomen!
Namens het team CBS De Sprankel, Jehannes Bokma
Nieuws uit het team
Juf Josette
In het vorige Sprankelnijs vertelden wij u over de omstandigheden
van Josette. Gelukkig maakt ze grote stappen in de revalidatie.
Enkele ouders vroegen naar haar adres voor het sturen van kaartje of attentie.
Hierbij:
Josette Dijkstra
Dûmnysbosk 29
9245 JA Nij Beets
Juf Denise
Denise heeft het team en de kinderen van haar groep een blije boodschap
verteld. In februari verwachten zij en haar man Douwe een kindje te krijgen.
Op de achtergrond kijken we naar de goede mogelijkheden in deze groep met
de vervanging in de loop van dit schooljaar.
Meester Stefan
Enkele groepen hebben bewegingsonderwijs van een vakdocent
bewegingsonderwijs. Samen met de vakdocent, Stefan van der Leij, zullen de
leerkrachten de doorgaande lijn en bewegingslessen inrichten.
Hallo allemaal,

Jaarverslag MR
In de bijlage ontvangt u het
jaarverslag van de MR.
Maandregel op school
"Binnen is een wandelgebied,
buiten hoeft dat lekker niet."

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Stefan van der
Leij en ik woon in Reduzum. Ik ben 28 jaar oud en ga de
gymlessen op de donderdag verzorgen.
Mijn grote passie is voetbal. Naast dat ik zelf speel, train ik de
JO 19 en JO 17 van VV Jirnsum en ben ik coördinator van de
jeugd binnen de club. In oktober jl. ben ik afgestudeerd aan
de ALO te Groningen. Ik kon gelijk aan de slag in het werkveld.
Ik heb o.a. gewerkt op SBO Wetterwille en ik ben nog actief
op de Piet Bakkerschool in Sneek. Daarnaast werk ik op IKC Prins Constantijn in
Leeuwarden. Ik heb heel veel zin in het komende schooljaar!

Gezonde lunch
Wij vragen iedereen om te
letten op de inhoud van
lunchbakjes. We willen juist
het gezond eten bevorderen
in de school. Broodjes, crêpe
of boterhammen met een
gevarieerd beleg is welkom.
Donuts, koekjes,
pannenkoeken, etc. zien wij
liever niet. De reacties van
kinderen onderling op de
lunch is er dan ook vaker.
Alvast bedankt!

Zending
Vanuit school willen we de
betrokkenheid bij de
maatschappij en leven
bespreken en ondersteunen.
Elke week kunnen kinderen
geld inzamelen voor ons
schooldoel.
De komende tijd sparen we
voor Beiroet (giro 555). Kijk
voor meer informatie op
giro555.nl

Lyann Bennema en Fleur
Frederique van der Iest
hebben op eigen initiatief
flessen verzameld bij
kennissen, vrienden en
buurtgenoten. Met deze
flessen zijn ze vervolgens naar
de winkel gegaan en hebben
ze maar liefst €13,- opgehaald
voor Beiroet! Top meiden!

Kanjertraining
Aan het begin van elk schooljaar wordt in elke groep, vanuit
de Kanjertraining' de 'smileyposter' besproken. De poster helpt
ons in het vragen stellen over de omgang met elkaar.
De smileys ondersteunen als het goed en soms niet goed gaat.
Zie volgende bladzijde voor de smileyposter.
Tip: hang deze thuis ook op.
Je kunt op twee verschillende manieren met elkaar omgaan.
1. De eerste manier past bij de kant van de groene smileys (wereld van
vertrouwen):
- Doe waar je blij van wordt en doe wat goed voelt voor jou.
- Let op je klasgenoten. Voelen die zich prettig bij jouw gedrag?
- Let op jouw juf en meester. Voelen die zich prettig bij jouw gedrag?
- Let op jouw vader en moeder. Voelen die zich prettig bij jouw gedrag?
- De krul aan het eind staat voor de waarden en normen die je hebt
098
meegekregen. Zo kunnen kinderen, ouders en leerkrachten worden herinnerd
aan de waarden en normen die zijzelf uitdragen.
2. De andere manier past bij de kant van de rode smileys:
- Doe niet als een vervelend lopend motortje .
- Jouw vrienden/vriendinnen vinden het fantastisch wat jij doet, de rest van de
klas denkt: daar gaan we weer.
- Juf en meester kijken niet blij, vinden het niet prettig hoe je doet.
- Papa en mama kijken niet blij als ze zien hoe jij doet.
- Jouw gedrag lijkt niet op de normen en waarden die je hebt meegekregen
van huis uit.
Elke maand staat er op de Sprankel één schoolregel centraal. In alle groepen
wordt hier extra aandacht aan gegeven. Komende maand is dit de regel:
"Binnen is een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet."

Verkeerssituatie om school
Voor en na schooltijd hebben we te maken met een
drukke verkeerssituatie in de buurt van de school.
Vanuit de buurt is hier begrip voor. De laatste tijd komen
er wel reacties van buurtgenoten over het parkeren
voor uitritten en verplaatsen van containers.
Graag hier voor uw aandacht!
Komt u met de auto? Parkeert u dan op een veilige en rustige plek?
Natuurlijk vragen we zoveel mogelijk kinderen en ouders om lopend of op de
fiets naar school te komen. Dit verwachten wij in ieder geval van onze ouders
en kinderen die op loop- of fietsafstand wonen. Zo kunnen we de
verkeerssituatie rondom school ook het meest veilig houden.

Protocol Corona vanaf 17 augustus 2020
Hieronder verduidelijken wij enkele belangrijke afspraken m.b.t. de Coronamaatregelen.
1. Ouders/verzorgers zijn welkom op het plein. Hierbij moeten zij de 1,5 meter
maatregel in acht houden. We vragen alle ouders/verzorgers plein en stoep
volledig te gebruiken bij het wachten op het uitgaan van de kinderen.
2. Ouders/verzorgers mogen niet zonder afspraak de school binnenkomen.
Alleen op afspraak en uitnodiging. Oudergesprekken kunnen op school
plaatsvinden. Hierbij houden we de RIVM-richtlijnen in acht en zullen triage
(gezondheidsvragen) doen.
3. Bij coronagerelateerde klachten gaan kinderen niet naar school. Mochten
deze tijdens schooltijd optreden dan worden ouders/verzorgers gebeld en
worden kinderen meteen opgehaald van school. Dit geldt dan ook voor de
mogelijke broers/zussen.

