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Op maandag 8 februari hebben wij onze deuren weer kunnen openen! Wat is het fijn
om alle kinderen weer op school te zien. Het is ook wel weer even wennen: samen
leren en verhalen delen, weer samen een groep vormen, je houden aan de
schoolafspraken, andere buitendeuren gebruiken, jassen in de klas en piepende CO2meters. Mooi om deze ervaringen weer samen te beleven!
Aansluitend op de voorjaarsvakantie hebben de kinderen nog een extra dag vrij gehad.
Afgelopen maandag hebben alle PCBO-scholen gezamenlijk een (online) themadag
gevolgd waarin alles in het teken stond van ‘kansrijk’ onderwijs. Hoe ontwikkelen we
optimaal onderwijs en wat is daarvoor nodig? Hoe kunnen we alle kinderen in de
school dezelfde kansen geven? Welke aspecten hebben een grote invloed op de
ontwikkeling van de kinderen? Het was een inspirerende dag met veel
wetenschappelijk onderbouwde informatie.
Volgende week woensdag (10 maart) staat er een vervolg gepland en dan specifiek
voor De Sprankel. Tijdens deze dag laten wij ons instrueren over goede
onderwijstechnieken. Ook bespreken we dan onze ideeën en plannen met betrekking
tot de besteding van de extra subsidies vanuit ministerie van OC&W en investeringen
vanuit PCBO. Deze gelden zijn beschikbaar gesteld om de onderwijsvertraging zo goed
mogelijk in te lopen en waar mogelijk weg te werken.
In dit Sprankelnijs informeren wij u over de oudergesprekken die plaatsvinden in de
maand maart. Daarnaast volgen enkele mededelingen in ‘nieuws uit het team’.
We wensen u een mooi voorjaar toe! Het weer in de afgelopen week is hopelijk een
mooie voorbode. Blijf gezond en denk om elkaar.
Namens het team CBS De Sprankel, Jehannes Bokma
Vraag vanuit onze buurtbewoners
Wilt u bij het parkeren in de straat alert zijn op het gebruik van de aanwezige
parkeervakken? Wij vragen u om niet te parkeren voor uitritten (bijvoorbeeld
het blok huizen bij de kinderopvang) en bij het keren niet de opritten te
gebruiken. Het is en blijft een druk moment bij aanvang en uitgaan van de school, dat
kunnen we niet voorkomen. We vragen ouders/verzorgers zoveel mogelijk op de fiets
of lopend te komen. Mocht u toch met de auto moeten komen, dan vragen wij u zoveel
mogelijk te verspreiden over de Felixwei en zijstraten. Alvast bedankt voor uw
medewerking!

Oudergesprekken (regulier)
De oudergesprekken vinden plaats in de maand maart (uitloop in april). Via Parro krijgt u een
uitnodiging om u in te schrijven voor de gesprekken. Er geldt een verplichte inschrijving voor
alle ouders/verzorgers van de groepen 1 tot en met groep 7.
De gesprekken vinden plaats via Microsoft Teams. Na de inschrijving ontvangt u een link
voor Teams op het mailaccount van uw kind (@pcboleeuwarden.nl). Zo heeft iedereen de
beschikking over een Teamsaccount. Eventueel kunt u de link vanuit dit mailaccount doorsturen/
kopiëren naar uw eigen mailadres. Dit delen kan ook handig zijn wanneer beide ouders deel
willen nemen aan het gesprek en op verschillende locaties zijn.
De gesprekken duren 10 minuten. In verband met de planning van andere oudergesprekken vragen wij u hier rekening mee te
houden. Mocht er een vervolgafspraak nodig zijn, dan is dit een mogelijkheid. In de gespreksplanner worden 15 minuten per
gesprek gepland, daarvan is naast gesprektijd ook de wisseltijd voor de leerkracht naar een volgend gesprek meegenomen.
Het doel van de oudergesprekken is het delen van ervaringen in de ontwikkeling van uw kind. Van daaruit kunnen we
afspraken maken voor het vervolg. De resultaten van de leerlingvolgsysteemtoetsen delen wij met u wanneer de toetsen zijn
afgenomen en het resultaat bekend is. Wij nemen in deze periode niet in alle groepen deze toetsen af. We maken gerichte
keuzes in ons aanbod. Het kan dan ook zijn dat u deze toetsgegevens later dan het oudergesprek ontvangt. Mochten er later
vragen zijn over deze resultaten dan kunt u deze dan nog stellen aan de leerkracht(en) van uw zoon/dochter. Zo nodig
plannen we een extra oudergesprek.

Nieuws uit het team
- Vervanging Amanda: In de vervanging van Amanda (zwangerschapsverlof) hebben we de volgende oplossing.
Vanaf donderdag 20 mei – 11 juni zal Yolanda Delwig (vaste invalleerkracht bij ons op school) de vervanging doen.
Vanaf donderdag 17 juni neemt Sanne Dijkstra de groep over tot het einde van het schooljaar.
- Omstandigheden Josette: Josette maakt een goede ontwikkeling door in haar herstel. Josette is inmiddels 2 ochtenden per
week op school in onze groep 1C. Samen met Jana organiseert zij het onderwijs voor deze groep. In de komende periode
hoopt Josette de uren uit te breiden en ook de lesgevende taken/verantwoordelijkheden meer op te pakken. Het is fijn dit
herstel zo te zien!
- Babynieuws: Op 10 februari is Mats geboren! Mats is de zoon van Denise en Douwe. Met moeder en Mats gaat het goed! Wij
wensen Denise en haar gezin alle geluk, gezondheid en liefde toe.

Vanuit onze Kanjertraining:

gebruik van de kanjertaal

