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Wat hebben we met elkaar een prachtige dag gehad afgelopen maandag 26 april.
Koningsspelen op school! Eindelijk weer eens een project, dat wij met aanpassingen,
goed vorm hebben kunnen geven. Jammer dat we dit zonder uw hulp en publiek
moesten organiseren. Gelukkig weer eens overal beweging in en om de school en op
het sportveld. Glunderende en genietende kinderen en leerkrachten! Hieronder een
impressie:
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12 juli – 20 augustus
Zomervakantie
Opbrengst voor KiKa
We hebben veel oude
ICT-materialen
ingeleverd bij het
depot. Voor elk ingeleverd ICTmiddel kregen wij een
geldbedrag voor KiKa.
Het bedrag dat wij deze keer
konden overmaken is €125!
Tevredenheidsenquête
Eerder heeft u van ons een
tevredenheidsenquête
ontvangen. Graag ontvangen wij
nog een aantal enquêtes retour
om de gegevens goed te kunnen
gebruiken voor een totaalbeeld
van de school. Alvast bedankt!

In dit Sprankelnijs informeren we u over de schoolreisjes, de ouderbijdrage, nieuws uit
de MR en nieuws uit het team. Namens het team CBS De Sprankel, Jehannes Bokma
Nieuws uit het team
- Babynieuws: Jitske en Laurens zijn op 12 april de trotse ouders geworden
van Jort Sjouke Eerde. Met moeder (en vader) en Jort gaat het goed!
- Herstel Froukje: Froukje is aan het re-integreren en bouwt hierin haar uren en dagen
meer op. Na de meivakantie is Froukje op drie ochtenden aan het werk. Ze hoopt in juni
weer volledig voor de groep te kunnen starten.
- Verlof Amanda: Amanda heeft haar laatste werkweek voor het zwangerschaps- en
aansluitend ouderschapsverlof. Wij wensen haar een goede, gelukkige en mooie tijd
toe! Yolanda vervangt Amanda de eerste weken. Vanaf 17 juni zal Sanne die rol
overnemen.

Zorgen over kinderen?
De coronacrisis vraagt soms veel van kinderen en ouders. In sommige gezinnen zijn de opvoedvragen
nadrukkelijk aanwezig of loopt de opvoedstress op.
De pedagogen van de GGD zijn beschikbaar voor ouders en professionals. Voor een luisterend oor zijn
ze bereikbaar via 088 - 2299444. Zij denken graag met ouders en professionals mee over het gedrag
van een kind of de moeilijkheden die ouders ervaren. Ook als school kunnen we ouders doorverwijzen
naar de pedagogen van de GGD. De pedagogen werken nauw samen met de andere collega’s van de
GGD, zoals de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen.
Schoolactiviteiten
We hebben in de afgelopen weken veel overleg gehad over de mogelijke scenario’s voor de
organisatie van activiteiten zoals het schoolreisje, het kamp en de musical (laatste twee
voor groep 8). De omstandigheden zorgen er voor dat we niet alles zo kunnen organiseren
als voorgaande schooljaren. We willen hierin zorgvuldig zijn en veiligheid voorop stellen.
Onderstaande keuzes zijn derhalve gemaakt:
Schoolreisje/kamp wordt………..
De bedachte opzet gaat niet lukken. Vervoer naar en van (bus/auto) en groepen uit elkaar houden (cohorten) is binnen de
maatregelen niet te organiseren. Alle afspraken in de organisatie zijn geannuleerd.
En nu?
We willen zeker een invulling geven aan een schoolreisje en een kampbeleving, maar in een andere vorm. We denken na over
goede alternatieven in de buurt van de school en met externe partijen. We plannen nieuwe data en zullen in overleg met de
medezeggenschapsraad u daarover informeren. Bij de te maken keuzes in de organisatie is het belangrijkste uitgangspunt:
de veiligheid van iedereen.
Een extra schoolreisje in het nieuwe schooljaar en in de oorspronkelijke opzet zullen we, zodra er betere mogelijkheden zijn,
onderzoeken en dan organiseren!
Musical wordt film
De organisatie van de musical in een voorstelling aan publiek kunnen we niet mogelijk maken. We hebben besloten om een
filmscript aan te schaffen. Met dit script hopen we een mooie film te maken met onze groep 8. We gaan met de ondersteuning
van onze vakdocent cultuur (Kunstkade) het script volgen, spelen en een film maken.
Als er vragen zijn, maar ook zeker opmerkingen of goede ideeën in de organisatie van de activiteiten dan kunt u ons
benaderen. Wij gaan er een mooie en goede periode van proberen te maken!
Bijlage jeugdactiviteiten
Op woensdag 7 mei wordt er door een aantal studenten bewegingsonderwijs een activiteitenmiddag in
Stiens georganiseerd voor de leeftijdsgroep van 6 tot en met 16 jaar.
In de bijlage meer informatie!
Ouderbijdrage 2021
In de maand mei staat er een inning gepland voor het overmaken van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt besteed aan
de activiteiten in en om de school waar uw kinderen aan deelnemen.
Door de maatregelen hebben we u vorig schooljaar geïnformeerd over die inning. Met enige aanpassingen hebben we de
kinderen extra activiteiten of een groter aanbod kunnen bieden. Dat is gelukt met projecten, activiteiten (o.a. zwembad) en de
laatste schooldag (circus). We hebben de hoop toen uitgesproken om aan het begin van dit schooljaar de schoolreisjes te
organiseren. Door de maatregelen is dat helaas niet gelukt.
In het vorige Sprankelnijs heeft u kunnen lezen dat we, door het niet doorgaan van enkele activiteiten, meer saldo in de kas
van de ouderbijdrage hebben in vergelijking met voorgaande schooljaren. Hierover hebben wij dit schooljaar gesproken in de
medezeggenschapsraad (MR) en een keuze gemaakt voor de komende inning. We gaan dit schooljaar een eenmalige korting
doorvoeren van € 25,- in het te heffen bedrag. Daarmee zal de vrijwillige bijdrage voor dit schooljaar € 40,- zijn.
We zullen het gereserveerde bedrag besteden aan een activiteit groep 8 (oorspronkelijk kamp) en het ‘vervangende’
schoolreisje aan het einde van dit schooljaar. Ook hopen we in het nieuwe schooljaar een extra schoolreisje te kunnen
organiseren.
Taco Jan Osinga (voorzitter MR) en Jehannes Bokma
Verkiezingen medezeggenschapsraad
Dit jaar zit het eerste termijn van Gerry Grupstra er op. Zij is ouderlid en secretaris. We zijn blij
dat Gerry zich herkiesbaar stelt voor een tweede termijn. Dit moment geeft echter ook de ruimte
voor andere ouders om zich verkiesbaar te stellen voor deze functie. Bent u geïnteresseerd,
of wilt u zich ook verkiesbaar stellen? Dan kunt een e-mail met motivatie sturen naar taco@osisoft.nl. Mochten wij
aanmeldingen ontvangen, dan zullen er eind mei verkiezingen worden gehouden.
Taco Jan Osinga (voorzitter MR)

