Sprankelnijs
Oktober 2020
__________________________
CBS De Sprankel

Felixwei 17
9051 KE Stiens
058-2571225
desprankel@pcboleeuwarden.nl
www.cbsdesprankel.nl
_____________________________

Oktober
30 september – 9 oktober
Kinderboekenweek ‘En
toen’
5

Het blijft een spannende en vreemde tijd in de omgang met het Coronavirus.
Op school merken we ook zeker dat dit door blijft gaan. Leerkrachten die bij
klachten thuis moeten blijven, enkele ouders en kinderen die in quarantaine
zitten, actief en zorgvuldig omgaan met de beslisboom, protocollen die worden
aangescherpt, onrust in de maatschappij, verplaatsen van activiteiten, etc.
Het virus houdt ons bezig en zal dat de komende tijd ook blijven doen! Vooral nu
meer mensen van nabij in aanraking komen met Covid-19.
Op onze website school vindt u altijd de belangrijkste informatie terug. Zo ook
het protocol en de beslisboom (onder het kopje Sprankelnijs/nieuwsbrieven).
We moeten op sommige momenten lastige keuzes maken voor de school,
de kinderen, de ouders en het team. We merken wel dat we dit met elkaar
goed oppakken. Dit krijgen we ook van u terug. Fijn! Natuurlijk blijven we binnen
de maatregelen kijken naar het optimale voor het onderwijs en de ontwikkeling
van uw kind(eren). Schroom daarom niet om een afspraak te maken met
iemand van het team voor overleg.
Wij wensen iedereen een goede maand toe! Denk goed om elkaar en blijf
gezond!
Namens het team CBS De Sprankel, Jehannes Bokma

Dag van de leerkracht

12 – 16 oktober Herfstvakantie

Nieuws uit het team
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Juf Josette
Hier even een kort schrijven van mij. Graag wil ik jullie bedanken voor
de kaarten, foto's en knutsels. Wat fijn om dit te mogen krijgen!
Het is inmiddels alweer 12 weken geleden dat ik een herseninfarct kreeg. Er is
veel gebeurd: met de ambulance naar het ziekenhuis in Drachten, door naar
Groningen, voor een paar dagen, waar ze een bloedpropje uit mijn hoofd
hebben gehaald via mijn lies! Later weer naar het ziekenhuis in Drachten.
Omringd door lieve mensen, mijn lieve vriend en 3 kinderen.
Mijn hele leven stond van het ene op het andere moment helemaal op zijn kop.
Ik was linkszijdig verlamd, maar gelukkig kwam er vrij snel weer gevoel in mijn
armen en benen. Ik kwam erachter dat het goed toeven was in het ziekenhuis.
Overal dachten ze aan ten goede van mij. Na het ziekenhuis Drachten was er
een plekje voor mij in het revalidatiecentrum in Beetsterzwaag. Om middels
therapieën te werken aan mijn herstel. Ik zag hier dat gezond zijn niet
vanzelfsprekend is.
Nu volg ik dagtherapie in Lyndenstein. Lang leve mijn elektrische fiets! Ik fiets zelf
naar Lyndenstein. De afstand Nijbeets-Stiens is wel erg ver is anders was ik allang
op de fiets naar de Sprankel gekomen.
Kortom: het gaat per week een stukje beter met me. Ik ben zo blij dat het goed
is afgelopen met mij. Ik mis mijn collega's en de kinderen van de Sprankel. Maar
op dit moment bepaalt mijn lichaam mijn leven en niet mijn hoofd.
Lieve groeten: Josette Dijkstra
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mediawijsheid (groep
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Schoolgids en jaarplan
Op de website van school
vindt u onze schoolgids (alle
praktische informatie van en
over school)
https://www.cbsdesprankel.nl
/pam/custom/schoolgids2020-2021.pdf en ons jaarplan
(doelen voor dit schooljaar)
https://www.cbsdesprankel.nl
/pam/custom/schooljaarplan
-2020-2021.pdf.
In de bijlage
- Een brief met actuele
informatie over de ventilatie
in onze school.
- Profielschets voor de
vacature in het
toezichthoudend bestuur van
PCBO Leeuwarden e.o.

Juf Anke
Onze juf Anke gaat beginnen aan haar zwangerschapsverlof! We zullen haar
een tijdje missen in de school. Wij willen haar langs deze weg een goede tijd
toewensen!
Juf Sanne Dijkstra (s.dijkstra@pcboleeuwarden.nl) zal Anke gaan vervangen in
de groep 7/8 en juf Lisanne neemt voor 5 dagen groep 8 onder haar hoede.
Meester Ate
Aan de ouders van groep 7 heeft Ate zich al voorgesteld via Parro. Hij gaat in
deze groep zijn eindstage doen voor de lerarenopleiding. Wij wensen Ate een
fijne, goede en leerzame tijd bij ons op school!
Juf Jitske
Jitske kwam vorige week met een blije mededeling! In april verwachten zij en
haar man Lourens een kindje te krijgen. Gefeliciteerd!!!!
Op de achtergrond kijken we naar de goede mogelijkheden in deze groep met
de vervanging in de loop van dit schooljaar.

Veel groen

Verbetering schoolplein
Met ondersteuning vanuit de
MR (Sanne Steenbrink)
onderzoeken we de
mogelijkheden voor
verbeteringen aan ons
schoolplein.
Hiervoor hebben wij binnen
het huidige budget geen
middelen beschikbaar.
Daarom kijken we naar
subsidies, inzet/mogelijkheden
van onze ouders, eigen
acties, etc.
Om te onderzoeken wat we
willen hebben de kinderen al
druk meegedacht. In de
groepen is van alles
besproken en er zijn kleine
groepjes kinderen in gesprek
geweest met meester
Jehannes. Wat een prachtige
ideeën en mogelijkheden zijn
daar besproken! We hebben
een goed beeld gekregen
van de wensen en we
onderzoeken de komende tijd
mogelijke geldstromen om dit
te realiseren. Denkt u met ons
mee?
Zending
Wat hebben de kinderen een
prachtig bedrag verzameld
voor Beiroet! In de maanden
augustus/september is er
maar liefst € 238,21
opgehaald. Wauw! We
sparen de komende tijd door
met dit doel.

Veilig
Heuvels
Goede ballen
Verstopplekjes
098

Bankjes

Speelkasteel, etc.

Takostu
We moesten nog wachten en toen ging de deur open. Juf Nienke ging
naar de klas en toen mochten we naar binnen en we gingen op het
blauwe cirkel zitten en als eerste ging de mevrouw trommelen op de
trommel. En toen ging de man aan ons de blokfluit laten zien. En toen
gingen we staan en gingen op het rondje lopen. Daarna gingen we met
muziekinstrumenten
lopen.
Willemijn Anema,
groep 4

Takostu-presentatie
groepen 3 en 4 op
vrijdag 25 september

Bruna scholenactie
Denkt u aan de scholenactie
bij Bruna?
Wanneer u een kinderboek
koopt bij een Bruna-winkel en
de kassabon(nen) inlevert op
school, kunnen wij een
waardebon ontvangen voor
de aanschaf van nieuwe
schoolboeken!
Maandregel op school
"Stop is wat een kanjer zegt,
daarna kun je bij de
pleinwacht terecht."

Kinderboekenweek 2020 ‘En toen’
De kinderboekenweek is op woensdag 30
september gestart met als thema: ‘En toen’.
Het onderbouwplein is veranderd in een
prehistorisch tijdperk met dino’s, in elke groep zijn leespakketten bezorgd
en er ontstaan prachtige vlaggenlijnen met een opdracht bij het thema.
Boven alles staat natuurlijk de leesmotivatie thuis en op school. Mooie
leesideeën, nieuwe boeken, leeslessen en verhalen komen naar voren.
De opening van de kinderboekenweek.
We gingen een vossenjacht doen. We moesten op zoek naar oude
mensen. Mensen uit de geschiedenis.
Ze vertelden hoe ze heten en wat ze deden en betekenden.
Daarna moesten we een boekpromotie maken.
Liam en Hylke uit groep 5.

Foto’s start kinderboekenweek 2020

