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Nieuwsbrief van basisschool "Sprankel" 

Jullie hebben haar vast al gespot binnen de school, maar hieronder stelt ze 
zichzelf nog even voor aan jullie. 

“Mijn naam is Renata Oude Voshaar, ben 51 jaar oud en kom uit Hengelo.  
Ik heb een lieve vriend. Samen hebben we 4 katten en een hondje.  
Mijn hobby’s zijn lezen, zwemmen en dieren natuurlijk.  
Sinds een paar weken ben ik als conciërge werkzaam bij zowel Sprankel als 
Beekpark. Ik heb de taken van meneer Aard overgenomen en ook met vragen kun 
je dus bij mij terecht.  
 
Ik hoop een leuke tijd hier te hebben, maar dit komt vast goed. We gaan er een 
gezellige boel van maken. 
 
Groetjes Renata” 
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Hieronder	een	overzicht	voor	het	
wegbrengen	van	oud	papier:	
	
15	november	2017	
20	december	2017	
24	januari	2018	
21	februari	2018	
28	maart	2018	
25	april	2018	
23	mei	2018	
20	juni	2018	
18	juli	2018	
	
	

 

Belangrijke data 

♦ 19 oktober: 
kijkdag in de klas 
 

♦ 20 oktober: 
fietscontrole 
 

♦ 23 t/m 27 oktober: 
herfstvakantie 
 

♦ 1 november: 
juffendag 
 

Oud papier data 



 
 

 
 
 

 
 

 
  

Woensdag 1 november (na de herfstvakantie) 
vieren we de verjaardag van de juffen en 
meesters.  
 
Omdat we gedurende het schooljaar al genoeg 
verwend worden, willen we u nadrukkelijk 
zeggen dat het niet nodig is om groots uit te 
pakken qua cadeaus. Wij zijn al blij met een 
tekening! 

Stagiaires krijgen bij hun vertrek vaak al een 
bedankje en zijn deze dag ook niet aanwezig op 
school, dus voor hen hoeft u niks mee te 
nemen. 

De kinderen hoeven geen eten en drinken mee 
te nemen, daar wordt voor gezorgd. 

 

 

. 
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Juffen- en meestersdag 
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Vanuit de medewerkers van de peutergroep komt 
de opmerking dat er vaak fietsen geplaatst 
worden bij het hek van de kinderopvang; het 
schoolplein aan de achterkant. 
 
Graag willen we dit bij u onder de aandacht 
brengen, zodat we er met z’n allen rekening mee 
kunnen houden. Dus graag de fietsen plaatsen in 
de daarvoor aangegeven “parkeervakken”. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

     

 
 
 
 

 

Halloween 

Dinsdagavond 31 oktober zal in het teken 
staan van Halloween.  
 
Er wordt iets georganiseerd voor  
de groepen 5 t/m 8. 
Verdere informatie volgt nog via een andere 
weg. 

Plaatsen fietsen 
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Sport en spel 

Vakantieprogramma kinderopvang Borne 



 
 
  
 

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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Kijkje nemen in de klas. 
 
Afgelopen dinsdag was het dan zover, ouders die zich voor de 
dinsdag hadden opgegeven mochten een kijkje komen nemen in de 
klas van zijn/haar kind. En dat niet alleen, je mocht ook met een 
echte les meedoen! 
Ik had geluk, met twee jongens in dezelfde klas, mocht ik dus bijna 
een hele ochtend meekijken. Eerst een klein uurtje bij Teun. Er 
stond rekenen op het programma. De kinderen leerden wat een 
centimeter is en hoe ze dit in de praktijk moeten gebruiken. Ze 
leerden dat een meetlat hetzelfde meet als de centimeter , maar 
dat ook de rolmaat dezelfde afmetingen heeft. Toen samen met je 
kind aan de slag in het werkboek van je kind. Samen hebben Teun 
en ik een gum, etui, lesboek en nog veel meer gemeten. Daarna 
hebben we nog samen een paar meetoefeningen in het boek 
gemaakt! Leo Leestgraag is ook nog op bezoek geweest (dit is de 
blije lees pop van groep vier die af en toe opduikt uit zijn koffer), 
en enthousiast heeft Leo de kinderen uitgelegd hoeveel afstand 1 
cm heeft en hoeveel cm bij elkaar 1 meter is. Het was een 
leerzame, leuke, interactieve les. Zo anders dan vroeger, toen ik 
zelf naar school ging. Alle kinderen worden nu goed bij de les 
betrokken, en de rekenles waar ik bij mocht zijn was een gezellige, 
speelse les. 
Een uurtje later werden de volgende ouders naar binnen geroepen. 
Het was inmiddels 11.00 uur. Nu mocht ik naast Jurre zitten en we 
kregen een taal les. Alle kinderen hadden een ansichtkaart 
omgekeerd op tafel liggen. Er volgde eerst uitleg van juf Sylvia. 
Want ja, wat schrijf je nu eigenlijk allemaal op de voorgedrukte 
lijntjes en waar hoort een postzegel geplakt te worden? Wat is een 
postcode nu eigenlijk en waar kun je dan nog je eigen verhaaltje 
schrijven? De meeste kinderen luisterden geboeid, anderen konden 
niet wachten tot ze zelf aan de slag mochten gaan. Maar zelf een 
adres opschrijven bleek toch moeilijker dan gedacht. Leo 
Leestgraag kwam nog even op bezoek, ook hij vond die adressen 
maar lastig. Daarom kregen de kinderen allemaal een telefoonlijst 
en zo konden ze hun eigen naam en adres opzoeken. 
Het was een leuke les, voor de kinderen ging er een wereld open 
toen ze postcodes gingen vergelijken : ze bleken allemaal wel heel 
dicht bij elkaar te wonen, want de meesten hadden bijna dezelfde 
postcode! 
Het was erg leuk om op deze manier betrokken te worden bij het 
wel en wee van je kind op school! 
Zeker voor herhaling vatbaar! 
 
Groetjes Marieke (moeder Teun en Jurre groep 4)                                         
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Onderwijs op Sprankel   
 


