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April
1

Sprankelnijs april
Start afname
tevredenheidsenquête

2

Goede Vrijdag
(leerlingen vrij)

5

Tweede Paasdag
(leerlingen vrij)

20/21

Iep-eindtoets (groep 8)

26

Koningsspelen

27

Koningsdag
(leerlingen vrij)

30

Sprankelnijs mei

Mei
3 – 14 mei Meivakantie
19 – 21 Kamp groep 8 (onder
voorbehoud)
24

Tweede Pinksterdag
(leerlingen vrij)

31

Schoolreisjes (onder
voorbehoud)

We staan aan de vooravond van Pasen. Pasen waarbij wordt
gesproken over donker en licht. Het verhaal met de lijdensweg en de dood van Jezus, met vervolgens het licht van de
opstanding. ‘Het wordt licht’ was het thema de afgelopen
weken in Kind op Maandag en kwam terug in verhalen en
gesprekken. Licht en donker herkennen we niet alleen in het
Paasverhaal, maar ook in deze tijd: het is nu voorjaar waarin
het overdag steeds langer licht is; we herkennen ook de
huidige omstandigheden van deze soms toch ook wel donkere tijd waarin we hopelijk
meer weerbaar worden tegen het virus en meer mogelijkheden krijgen.
Vandaag (1 april) hebben wij de Paasviering op school in de eigen groep ingericht. Met
een broodhaantje, een kaartje voor een ander en een online Paasviering. Er zal vast
een foto op Parro voorbij komen vanuit de meeste groepen. Ik zeg met nadruk de
meeste groepen, want helaas hebben wij sinds afgelopen dinsdag onze groep 4 in
quarantaine zitten. In de omgeving en thuissituatie hebben we te maken met corona,
lange tijd hebben we het virus zoveel mogelijk buiten de school weten te houden.
Helaas kwam het nu dichtbij in één van onze groepen en moesten we de nodige keuzes
maken in de quarantaine van de groep 4-bubbel en vorm van thuisonderwijs. In de
volgende link informatie van de GGD: ‘Corona, wanneer wel of niet naar school?’
In dit Sprankelnijs leest u een aantal mededelingen. We wensen u fijne Paasdagen toe!
Namens het team CBS De Sprankel, Jehannes Bokma
Schoolactiviteiten
Er komen in de komende maanden een aantal activiteiten
voorbij, in de organisatie daarvan kijken wij naar de mogelijkheden binnen de huidige maatregelen. We proberen daarbij
zoveel mogelijk activiteiten (in een aangepaste vorm) door te laten gaan. Helaas zullen
we ook weer beslissingen moeten nemen die we liever anders hadden genomen.
We zijn al een jaar verder en sommige activiteiten hebben we ook vorig schooljaar niet
door kunnen laten gaan of hebben we anders moeten organiseren.
We kijken naar de organisatie van de Koningsspelen op maandag 26 april. Wij denken
in aangepaste vorm (met het gescheiden houden van groepen) een dag in het teken van
sport en spel aan te kunnen bieden.
Over het schoolreisje, het schoolkamp en de musical zullen we ons de komende weken
buigen. We wachten ook de maatregelen af en natuurlijk de omstandigheden in en om
de school. Uiteindelijk zullen we een besluit moeten nemen, in overleg met de MR, en u
vervolgens informeren. Met name de leerlingen van groep 8 nemen we nu al mee in
alternatieven en ideeën, zodat we er voor hen een mooie laatste periode op de
basisschool van kunnen maken.

Opbrengst zending februari
Opbrengst: € 67,95. We zien een minder hoge opbrengst van de zending, maar dat is te verklaren door de periode met
thuisonderwijs. Inmiddels lopen de spaarthermometers weer op en sparen we goed door!
Nieuws uit het team
- Babynieuws: Van een besmettelijk virus weten we alles inmiddels, maar in de school kennen wij nog een heel ander
‘virus’ lijkt het wel……………………… Nummer 5 in de rij! Wat een mooie verrassing had juf Trudy (groep 7) toen ze vertelde
dat zij en haar vriend Germain in september een baby verwachten. Gefeliciteerd beide!
- Uit de krant: Juf Jana (groep 1C) en De Sprankel stonden zaterdag 28 maart in het Friesch Dagblad. In de link het artikel:
Als de gymdocent nu eens de gymles gaf (frieschdagblad.nl)

Bedankt!
Afgelopen zaterdag is er hard gewerkt op het plein door een fanatieke groep ouders vanuit de ouderwerkgroep en
medezeggenschapsraad. Nieuw zand in de zandbak, reparaties aan het net, nieuwe banden onder de wipwap. Fijn voor de
kinderen dat ze weer veilig en goed kunnen spelen! Bedankt voor jullie inzet!!!

Tevredenheidsenquête 2021
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op school veilig en vertrouwd voelen. Wij willen dat de kinderen zich optimaal
kunnen ontwikkelen en dat ons onderwijs dit ondersteunt. Met deze enquête willen wij de tevredenheid meten. Dit doen wij bij
al onze ouders, medewerkers en leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.
We hopen een duidelijk beeld te krijgen van wat er goed gaat en natuurlijk ook wat er beter kan. Vandaag ontvangt u een mail
van IK-ZO (Integrale Kwaliteits-Zorg Onderwijs) met het verzoek om de enquête in te vullen.
Wij willen u vragen om de enquête in te vullen. Antwoorden worden anoniem verwerkt en het invullen kost u ongeveer 10
minuten. Deze enquête staat open van 1 april – 31 mei.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Ouderbijdrage
De kascommissie bestaande uit Taco Osinga en Sanne Steenbrink hebben een kascontrole van de
ouderbijdrage uitgevoerd. Zij hebben akkoord gegeven op de kasinkomsten en -uitgaven over 2020.
Door het niet doorgaan van een aantal activiteiten (met name het schoolreisje) door corona, is er op dit
moment meer in kas dan begin 2020. In de MR-vergadering is er over de hoogte van de ouderbijdrage gesproken voor dit
kalenderjaar. We zullen daarom een korting doorvoeren in de heffing van 2021 (mei). Hierover informeren wij u in het
volgende Sprankelnijs. Hieronder het kasoverzicht:
Saldo 1-1-2020:
Saldo 31-12-2020:

€ 3.157,78
€ 12.229.67

Inkomsten ouderbijdrage:
Uitgaven ouderbijdrage:

€ 18.586,69
€ 9.514,80

Uitgaven:
- Reiskosten/Lief en leed:
€ 912,68
- Laatste schooldag: € 1.868,44
- Projectweken:
€ 907,37
- Musical:
€ 423,25
- Sinterklaas:
€ 1.235,67
- Diversen:
€ 1.180,76
- Schoolreisjes:
€ 0,- Kerst/Pasen:
€ 1.353,13
- Sport en spel:
€ 1.434,00
- Schoolontbijt/Koningsspelen:
€ 199,50
- Koningsspelen/Schoolontbijt: € 199,50
Kanjerregels
In de school hebben wij een aantal gouden regels. Eigenlijk zijn het heel gewone afspraken die van groot belang zijn om in de
school prettig met elkaar om te gaan. Deze afspraken hangen sinds kort zichtbaar in de school. Op de volgende pagina in het
Sprankelnijs het resultaat van de poster.
Een gouden randje (het zijn gouden regels), met het herkenbare kanjertijgertje (een symbool vanuit de Kanjertraining) en de
kleuren op de achtergrond (iedereen is anders, maar samen wij een geheel).

