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Nieuwsbrief van basisschool "Sprankel" 

Nog een nieuw gezicht wat zich even wil voorstellen… 
 
“Dag allemaal, 
 
Ik zal me eerst even voorstellen. 
Ik ben Susan Kremers, 37 jaar oud en woon in Enschede. 
Ben getrouwd met Thomas en heb 2 stoere jongens, Sam en Nout. 
 
Ik ben nu al een paar weken aan het werk op Sprankel  
in groep 7/8. 
Daarnaast ben ik ook aan het werk op andere  
scholen voor BSV-MarCant. 
Ik mag met kinderen aan het werk  
die extra hulp nodig hebben in welke vorm dan ook. 
Een super leuke baan waar ik erg van geniet. 
Ik hoop nog lang te mogen genieten van deze leuke baan! 
 
Een vriendelijke groet, 
Susan” 
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Als u een mail ontvangt van ons vanuit 
Parnassys, dan kunt u daar niet op 
reageren.  
Mocht u een mail terug willen sturen, 
dan kan dat via ons persoonlijke e-
mailadres.  
Bijvoorbeeld: d.fretes@marcant-bsv.nl  
 
Dus wilt u dat uw bericht goed overkomt? 
Controleer het e-mailadres!  
 
 
 
 
 

 

 

Belangrijke data 

 23 november: 
studiedag (lln. vrij) 
 

 5 december: 
Sinterklaas (12.00 u vrij) 
 

 20 december: 
oud papier 
 
 
 

 

 

Op mail reageren 

mailto:d.fretes@marcant-bsv.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
  

Op dit moment is nog niet te overzien wanneer 
juf Marianne hersteld is. We wensen haar veel 
beterschap! 
Mocht u haar iets willen sturen, wilt u dit dan 
via school doen? 
 
Voor nu hebben we juf Seline bereid gevonden 
om de taak van juf Marianne waar te nemen en 
zal de donderdagen en vrijdagen voor groep 4 
staan.  

 

 

 

. 
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Op Sprankel zijn er een flink aantal fanatieke 
voetballers. Met al hun enthousiasme hebben ze zich 
opgegeven voor het streetsoccertoernooi. Een toernooi 
wat buiten schooltijd heeft plaatsgevonden. Alleen 
van onze school waren er al 4 teams aangemeld. Door 
het warme weer was het toernooi van buiten naar 
binnen verplaatst.  
Met een begeleider voor elke groep, lieten de 
voetballers zich niet kennen. 2 van de 4 teams waren 
uiteindelijk door naar de finale op donderdag.  
Complimenten voor hun sportiviteit en de inzet van de 
begeleiders! 
 
  

 

Juf Marianne 
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Waarom moeilijk doen als het samen kan? Aldus 
Loesje.  
 
Het komt nog wel eens voor dat we extern een 
schoolse activiteit hebben. Dan is het erg prettig 
dat er bereidwillige ouders zijn die meerijden. 
We stellen deze hulp zeer op prijs! Echter willen 
we u erop attenderen dat we verwachten dat het 
vervoeren van kinderen in rookvrije auto’s 
gebeurt.  
 

     

 
 
 

 

 

Sinterklaas 

Even wat praktische mededelingen rondom 
Sinterklaas op 5 december. 
 
Het eerste half uur, zijn ouders van harte 
welkom bij de ontvangst van onze 
Goedheiligman! 

Wat betreft de midden- en bovenbouw: er zijn 
lootjes getrokken. 

 

Uw kind mag voor 4,50 euro cadeautjes kopen 
en voor 50 cent aan snoep.   
Op dinsdagochtend 5 december mag uw kind 
direct de surprise met het gedicht in de klas 
komen brengen en neerzetten, daarna gaat 
hij/zij weer naar buiten.   
 
We hopen op een feestelijke dag!  
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij  dat 

graag.   

Autorijden 
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Vacature GMR 

Elke school heeft een MR. Zo is 
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad 
(GMR) binnen MarCant-BSV. 
De GMR praat mee over boven schoolse zaken. 
Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn 
voor alle of een meerderheid van de scholen van 
een schoolbestuur. In de GMR praten ouders en 
leerkrachten mee over o.a. de organisatie en de 
financiën. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
samenwerking met andere scholen, 
arbeidsomstandigheden en over hoe de financiële 
middelen worden besteed. 
 
Volgens het reglement bestaat de GMR uit 5 
ouders en 5 leerkrachten. Qua leerkrachten is het 
aantal compleet.  
Er is nog 1 vacature in de oudergeleding!  
 
Lijkt dit wat voor u?  
Meld u zich dan aan bij één van de MR-leden: 
Denice de Fretes of Jan Hekelaar (leerkrachten), 
Manon Haverdings of Bartele Ouwerkerk 

(oudergeleding). 

Staking 

Waarom gaan we staken? 
Er is geld beloofd voor werkdrukverlaging en 
het salaris van leerkrachten, maar het 
toegezegde bedrag ligt ver onder het gevraagde 
bedrag. 
Daarnaast is het geld voor werkdrukverlaging 
grotendeels pas beschikbaar in 2021, terwijl de 
werkdruk door veel leerkrachten en leerlingen nu 
gevoeld wordt. 
  
Zoals het er nu naar uit ziet, is er voor het 
komende jaar slechts 10 miljoen beschikbaar. En 
daarnaast wordt er ook nog flink bezuinigd op 
o.a. gelden voor passend onderwijs (zorg bij 
leerlingen vangen we op onze school, in onze 
klassen op) en door tekorten uit het verleden. 
  
We hopen wederom op uw begrip. Het voelt voor 
ons heel dubbel om onze kinderen nogmaals een 
dag geen les te geven. Wij hopen door druk te 
blijven zetten op de politiek dat het onderwijs 
voor onze kinderen er uiteindelijk beter van 
wordt! 
 

Mogelijk hebben jullie  gelezen dat 
de onderwijsbonden hebben afgesproken dat zij 
in gesprek  zijn met de nieuwe minister van 
onderwijs over de eisen, die het basisonderwijs 
heeft t.a.v. werkdruk en salaris. Wanneer dit 
gesprek te weinig oplevert, zullen de bonden 
weer een staking uitroepen op dinsdag 12 
december. In de week van 4 december wordt dit 
definitief besloten. 
  
Natuurlijk willen wij dit overleg afwachten, maar 
wij begrijpen ook dat u zo spoedig mogelijk wil 
weten of de leerkrachten van Sprankel meedoen 
aan deze staking. Hierover zijn we nog in 
overleg. In de week van 4 december zullen wij 
dan ook een beslissing maken.   
Voor u betekent dit dat u er vast rekening mee 
kunt houden dat de school op dinsdag 12 
december gesloten is. 

 



 
 
  
 

Nieuwe leerlingen 

 

 

 

 

 

Welemanstraat  23  

7622 HB Borne  

Tel . :  074-2661350  

E-mai l :  

in fo@sprankelborne.n l  

Website:  

www.sprankelborne.n l  

 

“Aantrekkelijk en 
effectief” 

Sprankelend 
onderwijs 
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Pietenochtend 

 
“Juf, komen er dan ook echte pieten?”  
En of die er waren! Tijdens het ontzettend mooie samenspel, waren daar toch 2 
heuse zwarte pieten die er al lekker een zooitje van konden maken door het 
strooien van pepernoten. Voor de kinderen was dit uiteraard de kers op de taart! 
 
Alle leeftijden door elkaar en spelend leren maar! 
Samen rijmen, samen uitdagingen aan, samen sporten en natuurlijk samen lol 
hebben. 

Wat was het ontzettend gaaf om het teamwork te zien tussen de verschillende 
kinderen.  
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Onderwijs op Sprankel   
 

mailto:info@sprankelborne.nl
http://www.sprankelborne.nl/

