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Nieuwsbrief van basisschool "Sprankel" 

De één vindt het confronterend, de ander is er erg aan toe. U heeft ongetwijfeld 
de tekst weer zien hangen: “De scholen zijn weer begonnen.”  

We zijn inmiddels bijna 4 weken onderweg en alle groepen zitten middenin de 
groepsvorming. Ook wel genoemd “de gouden weken.”  
 
Tijdens het partnerschapsteam van 26 september jl. heeft u er het één en ander 
van kunnen horen, maar zie pagina 6 voor een schriftelijke uitleg van de 
verschillende fases van een groep. 
 
Ook dit jaar zijn we er weer met de nieuwsbrieven. Deze komt bijna elke 
maand, dus hou uw mailbox goed in de gaten om het sprankelende nieuws niet 
te missen! 
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Met een frisse blik weer begonnen aan 
een nieuw schooljaar, maar we kunnen 
ook terugkijken naar een spetterende 
afsluiting van het afgelopen jaar. 
Ondanks de heftige regenbui, lieten we 
de pret niet drukken. 
Namens het hele team, willen we ALLE 
helpende handen ontzettend bedanken 
voor de geweldige opzet én uitvoering 
van het pleinfeest! Het was een groot 
succes en zeker weer voor herhaling 
vatbaar! 

	
	
 

 

Belangrijke data 

♦ 29 september: 
startactiviteit 

♦ 2 t/m 6 oktober: 
Kinderboekenweek 

♦ 11 oktober: 
oud papier 

♦ 17 en 19 oktober: 
kijkdag in de klas 

♦ 18 oktober:  
studiedag (lln. vrij) 

♦ 20 oktober: 
fietscontrole 
 
 

 
 

Bedankt! 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dag allemaal,  

Mijn naam is Lisette Schols, ik ben 22 jaar oud 
en vierdejaars student aan de Pabo op het 
Saxion in Enschede.  

Voor mijn afstuderen mag ik mijn eindstage 
lopen hier op Sprankel. Deze stage loop ik in 
groep 7/8, bij meester Jan.  

Op donderdag en vrijdag zal je mij 
tegenkomen. Ik heb de eerste kennismaking 
met de groep al gehad en ik weet zeker dat wij 
er een leuk schooljaar van gaan maken. 

 

 

 

. 
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Voorstelrondje stagiaires 
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Hallo Sprankel basisonderwijs, 

Mijn naam is Tim Kramer en ik ben 18 jaar. Ik 
woon in Nijverdal samen met mijn ouders, broer 
en zus. Wanneer ik niet naar school ga, ben ik 
druk bij de volleybal. Ik geef daar training aan de 
jeugd en volleybal zelf ook bij de heren. In de 
weekenden en vakanties werk ik bij 
Avonturenpark Hellendoorn. Als ik dan nog tijd 
over heb, ga ik vaak wat leuks doen met 
vrienden. 

Ik studeer drie dagen in de week in Enschede aan 
de PABO en ben op donderdag en vrijdag te 
vinden in groep 5/6 van jullie school. Dit is mijn 
3e leerjaar en ik heb dan ook al verschillende 
stages achter de rug. Tot aan de kerstvakantie 
loop ik stage en ik heb er erg veel zin in. Ik hoop 
dat ik in dit halfjaar de kinderen veel kan leren 
en zelf ook veel ga leren. 

 

     

 
 
 
Hallo allemaal, 
  
Graag wil ik mij even voorstellen aan jullie. 
Mijn naam is Lynette Semmekrot en ik loop 
stage op de Sprankel in groep 1/2. Ik ben elke 
donderdag in de groep samen bij juf Mirjam. Ik 
volg de deeltijd Pabo in Enschede en zit nu in 
mijn laatste jaar. Ik ben 29 jaar oud en na mijn 
Havo-diploma heb ik de opleiding Pedagogiek 
afgerond in Nijmegen. Daarna heb ik veel 
werkervaring opgedaan en nu besloten toch in 
het onderwijs te willen werken.  
Momenteel werk ik naast mijn studie als 
onderwijsassistent op een basisschool in 
Tubbergen.  
Ik zal tot januari in groep 1/2 zijn, daarna ga 
ik namelijk met zwangerschapsverlof! 13 
februari verwachten wij ons eerste kindje.  
We zullen elkaar vast treffen in school!  
 
Groet, Lynette 
 

Dag lezers, 
 
Mijn naam is Daniël Geerling, ik ben 19 jaar oud. 
Dit jaar loop ik stage op Sprankel in groep 1/2.  
Dit doe ik voor mijn opleiding als onderwijsassistent. 
Met de opleiding bevind ik mij nu in mijn 2e jaar. 
Mijn doel is om daarna de pabo te gaan volgen.  
Ik ben een oud leerling van de  Prof. Casimirschool.  
Ik had les van leraren die er nu nog steeds zijn, wat ik 
wel leuk vind. Mijn keuze bij deze school is dan wel op 
zijn plek. 
 
Mijn stagedagen zijn op de maandag en dinsdag. 
Regelmatig ben ik er ook een hele week. Naast mijn 
studie, ben ik werkzaam in de horeca. In mijn vrije 
tijd houd ik mij bezig met sporten.  
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Afscheid Aard    
 
Vrijdag 15 september jl. hebben we afscheid 
genomen van meneer Aard (Wolters), onze 
conciërge.  
Aard was na 8 jaar werken voor onze school, 
toe aan een nieuwe uitdaging.  
We zijn hem dankbaar voor zijn inzet en hulp 
de afgelopen jaren en wensen hem veel geluk 
in de toekomst.  
Zijn conciërge taken worden vervuld door 
Renata Oude Voshaar. We heten haar van 
harte welkom.  
Enkele kinderen uit alle klassen, hebben 
namens de groepen een schilderij voor hem 
gemaakt en dit aangeboden. 
 
 

Plaatsen fietsen    
Zodat iedereen op de hoogte is: de groepen 1 
t/m 3 parkeren hun fiets aan de voorkant van 
de school. 
 
De groepen 4 t/m 8 aan de achterkant in de 
aangegeven vakken. 
 

Data om te noteren  
  
Wellicht had u een aantal van deze data al bij 
het kopje “belangrijke data” gezien, maar bij 
twee nog even een uitleg. 
 
Dinsdag 17 en donderdag 18 oktober kunt een 
kijkje nemen in de klas van uw kind(eren). 
Binnenkort volgt hier meer informatie over. 
Maar altijd al nieuwsgierig geweest hoe het er 
in de klas aan toegaat? Noteer deze data vast 
in uw agenda. 
 
Vrijdag 20 oktober vindt er een fietscontrole 
plaats met dank aan onze verkeersouders!  
Bij deze het verzoek om uw kind die dag op de 
fiets naar school te laten komen. 
 
 



 
 
  
 
 
 
 

 
 

Nieuwe leerlingen 

 

 
 
 
 

Welemans tr aat  23  
7622  HB  Borne  

Tel. :  074-2661350  
E-ma i l :  

info@sprankelborne.n l  
Webs it e:  

www. sprankelborne.n l  
 

“Aantrekkelijk en 
effectief” 

Sprankelend 
onderwijs 
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Groepsvorming 
 
Een groep, zoals een klas, vormt zich volgens een 
bepaald aantal fasen. Uit onderzoek is gebleken dat 
gedurende ongeveer 6 weken een klas de 4 fasen 
(Bakker- De Jong en Mijland) in de groepsvorming 
doorloopt: 
– Forming (oriënteren):   
‘De kat uit de boom kijk fase’.  
Groepsleden onderzoeken, maken een inschatting van 
anderen en van zichzelf. 
 
– Storming (presenteren): 
Beweging in de rangorde.  
Wie is een leider, wie hoort bij welke groep, etc? 
 
– Norming (normeren): 
Groepsnormen worden duidelijker.  
 
– Performing (presteren):  
Er is voor bepaalde omgangsvormen gekozen.  
Er is een gezamenlijk doel geformuleerd. Leiders zijn 
duidelijk. 
 
– Reforming (evalueren): 
Deze fase doorloopt niet elke groep en niet iedere 
groep doet er even lang over. Een duidelijk voorbeeld is 
eind groep 8. Er wordt een periode afgesloten, waarbij 
het afscheid in de nabije toekomst weer een andere 
dynamiek in een groep geeft. 
Een leraar heeft tijdens deze eerste periode de 
mogelijkheid om van de groep leerlingen een positieve 
groep te maken (Grip op de groep, Rene van 
Engelen). Hierna zijn de rollen, normen en waarden 
grotendeels bepaald voor de rest van het jaar.  
In deze 6 weken is de invloed van de leraar van groot 
belang. 
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Onderwijs op Sprankel   
 

De Gouden Weken   
 


