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Tijdens het schrijven van dit Sprankelnijs wordt er gesproken over het mogelijk openen
van de basisscholen op maandag 8 februari. De persconferentie op dinsdag 2 februari
zal ons hierover meer duidelijkheid geven. Vooral ook duidelijkheid over welke
maatregelen en regels we gaan hanteren om de veiligheid van de kinderen en
leerkrachten zo goed mogelijk te borgen. Wij informeren u dan ook later deze week
hoe we de maatregelen op De Sprankel vorm gaan geven.
De periode van thuisonderwijs vergt veel energie en aanpassingen van de kinderen,
van u en ook van ons. Het weer omschakelen naar fysiek onderwijs zal vooral voor de
ontwikkeling van de kinderen positief zijn. Onderwijs kunnen we op school nog altijd
het beste verzorgen. We denken daarbij in het bijzonder aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen: weer samen op school zijn, samen leren en samen
ontwikkelen.
Er kan voor sommige leerlingen sprake zijn van een ‘onderwijsvertraging’ door de
perioden met thuisonderwijs. Wij hebben in de afgelopen tijd dan ook al nagedacht over
het vervolg van ons onderwijs als we weer naar school kunnen gaan. Hoe is de
ontwikkeling van de kinderen op dit moment? Wat zijn de doelen voor de komende
periode? Wat hebben wij daarbij nodig? Dit willen we zo goed mogelijk ondersteunen.
Wij onderzoeken dan ook wat ons daarbij kan helpen, bijvoorbeeld het aanvragen van
extra beschikbaar gestelde onderwijssubsidies.
In het bijzonder denken we aan de kinderen van groep 8 en hun ouders die nu online
een vervolgschool moeten kiezen. Zij worden op de hoogte gehouden via de website
van de scholen en vanuit de leerkrachten. Na de voorjaarsvakantie geven we aan
leerlingen en ouders het schooladvies in het niveau voor het vervolgonderwijs. Daarbij
houden we rekening met de perioden van thuisonderwijs. We zullen daarin ‘kansrijk’
een advies opstellen, maar wel binnen een realistisch oogpunt. Dit betekent dat er bij
twijfel tussen twee niveaus zo mogelijk het hoogste niveau wordt geadviseerd.
In deze periode komen er ook verschillende organisatorische vraagstukken op ons af:
de aanstaande oudergesprekken, de toetsen voor het leerlingvolgsysteem,
de rapporten, onze studiedagen, de adviesgesprekken groep 8, etc. In dit Sprankelnijs
leest u meer over de keuzes die wij daarin hebben gemaakt.
We wachten de persconferentie/adviezen af en zullen u dan weer informeren!
Namens het team CBS De Sprankel, Jehannes Bokma

Aanpassingen en keuzes voor de komende periode
- Oudergesprekken: De oudergesprekken vinden plaats in de maand maart (uitloop in april). Deze gesprekken vinden via
Teams plaats. In het volgende Sprankelnijs of mail informeren wij u over de verdere organisatie van de oudergesprekken.
- Schooladvies niveau groep 8: Ouders en kinderen van groep 8 zullen in de weken van 2-12 maart gesprekken hebben over
de het schooladvies voor het vervolgonderwijs met hun leerkracht(en). Deze gesprekken vinden ook plaats via Teams.
- Rapporten groep 3-8: De rapporten geven we op vrijdag 19 februari (bij het open zijn van de scholen) mee aan de kinderen.
De rapporten vullen wij in met de gegevens die wij hebben. Het kan zijn dat enkele gegevens nog niet binnen zijn of niet goed
zijn te verwerken in het rapport. Deze vullen we later aan of geven we later aan u mee.
- Rapporten groep 1-2: Omdat deze rapporten grotendeels met de kinderen worden ingevuld kunnen we deze niet op 19
februari meegeven. In de maand maart vullen wij de gegevens en maken wij het kindblad. Dit rapport ontvangt u op vrijdag 26
maart.
- Toetsen leerlingvolgsysteem: We richten ons in de komende periode op de start van fysiek onderwijs. Daarbij willen we ook
de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld hebben en ons onderwijs daarop aan laten sluiten. Daarom nemen wij in maart
enkele toetsen uit het leerlingvolgsysteem af. In de toetsenonderdelen hebben we keuzes gemaakt voor de afname.
De gegevens die daarbij in de rapportages worden opgenomen, zullen we later met u kunnen delen.
In de maand juni nemen we weer alle toetsen van het leerlingvolgsysteem af. We kunnen dan de volledige ontwikkeling weer
in beeld brengen met de grafieken en gegevens zoals u van ons gewend bent.
- Studiedagen (PCBO/Team): In de maand maart staan in onze jaarplanning twee studiedagen gepland: maandag 1 maart en
woensdag 10 maart. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij van school en richten wij ons als team op de kwaliteitsverbetering
van ons onderwijs. Onze school-/teamontwikkeling willen we weer oppakken en afspraken vormgeven. Daardoor kunnen we
verder bouwen en samen leren in de kwaliteit van De Sprankel. Daarom gaan de studiedagen zoals gepland op de
jaarplanning wel door.

Nieuws uit het team
- Vervanging Jitske: In het vorige Sprankelnijs informeerde ik u over het zwangerschapsverlof van Jitske. Binnen
het protocol van corona is er aandacht voor de leerkrachten die zwanger zijn. Binnen deze afspraken hebben we
besloten om bij de start van fysiek onderwijs de vervanging van Jitske eerder te laten starten.
Jitske zal dan wel betrokken blijven bij de organisatie van onderwijs in de groep/school, maar met een garantie van afstand
houden tot leerlingen/volwassenen. Het is fijn dat de kinderen haar dus nog kunnen zien en dat we een goede overdracht
hebben. Folkje Bron en Lizzy van Beilen stellen zich hieronder aan u voor.
- Voorstellen Folkje Bron: Mijn naam is Folkje Bron en samen met mijn gezin woon ik (tijdelijk) in Tzummarum. Ruim zes jaar
ben ik nu invalster bij PCBO Leeuwarden en dat is een heel afwisselend en mooi beroep. Binnenkort kom ik op De Sprankel
voor het zwangerschapsverlof van juf Jitske, bij de kleuters. Ik ben wel vaker op De Sprankel geweest als invalster, maar
dan voor een paar dagen. Nu maar hopen, dat we binnenkort weer 'gewoon' naar school kunnen! Dat zou heel fijn zijn.
Graag tot ziens in groep 1/2! Groetjes, Folkje Bron
- Voorstellen Lizzy van Beilen: Mijn naam is Lizzy van Beilen. Ik ben 22 jaar en woon in Leeuwarden. Na de voorjaarsvakantie
ben ik twee dagen per week op de Sprankel te vinden. Ik sta dan op donderdag en vrijdag voor groep 1/2! Ook werk ik naast
deze twee dagen nog twee dagen op de KWS Transvaal.
Buiten het werk besteed ik mijn tijd graag met vrienden en familie, maar ook rustig lezen of tekenen vind ik heerlijk.
Daarnaast ben ik regelmatig in de sportschool en op de dansvloer met moderne dans te vinden. Ik heb erg veel zin om aan
het werk te gaan op de Sprankel! Vriendelijke groetjes, Juf Lizzy
Privacy-afspraken
Bij de instellingen in Parro kunt u de gegevens van de privacy inzien en wijzigen. Wij zien dat veel ouders deze
instellingen hebben ingevuld, maar nog niet iedereen. Voor de omgang met beeldmateriaal op bijvoorbeeld
Parro of nieuwsbrieven hebben wij toestemming nodig. Wij trachten daarin de afspraken zo goed mogelijk te
volgen en in te richten. Wilt u deze privacygegevens invullen en/of controleren?
Bijbelverhalen online
De uitgeverijen Kwintessens en Verus hebben een aantal speciale video’s van Bijbelverhalen gelanceerd
in de periode van thuisonderwijs. De Bijbelverhalen worden op een levendige manier verteld.
U kunt de link hieronder gebruiken:

Bijbelverhalen & Spoken Words – Start (heiligehuisjes.net)
Happy stones
Verstop of vind een beschilderde steen om blij van te worden! Een simpel idee dat rap navolging krijgt.
De jacht op ‘happy stones’ is geopend en ook in Stiens. Je mag de steen houden, of je laat de steen verder
reizen in Stiens of ergens anders, om van de steen een echte ‘zwerfkei’ te maken. Je kunt natuurlijk ook zelf
meedoen! Hoe?
Hoe maak ik een happy stone?
1 Zoek een mooie kiezelsteen.
2 Beschilder deze met verfstiften/acrylstiften, maar plak er
niks op (dus geen kraaltjes, diamantjes of andere extra
versierselen).
3 Je kunt de steen markeren met een symbool, naam of
nummer.
4 Lak de steen af als de verf droog is.
5 Zoek een goed plekje en hou daarbij respect voor de natuur.
Mocht je er één vinden of maken, dan is een berichtje of foto erg leuk. Vermeld op Facebook ‘Happy Stones Stiens’ en
misschien zie je jouw steen hier ook voorbij komen. Hoe leuk is dat?

