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Nieuwsbrief van basisschool "Sprankel" 

Graag stellen wij u voor aan Gerry en Melanie!  
Wij heten hen van harte welkom op Sprankel. 
 
“Dag allemaal, 
 
Hierbij wil ik mij even voorstellen.  
Mijn naam is Gerry Hamberg, 60 jaar oud en ik woon in Hengelo. 
Ik heb een dochter en een zoon. 
Ik heb ruim 25 jaar in het onderwijs gewerkt  
in Nijverdal en Hengelo.  
De laatste jaren werkte ik als invalleerkracht op  
verschillende scholen in Hengelo en omstreken. 
Vanaf januari zal ik op donderdag, vrijdag en een aantal  
woensdagen in groep 4 komen werken.  
Ik heb veel zin om samen met de kinderen van groep 4  
en Sylvia daar een fijne tijd van te gaan maken. 
Ik hoop op een prettige samenwerking met groep 4,  
het team en de ouders. 
Voor nu alvast fijne feestdagen en tot in januari. 
 
Vriendelijke groet,   
Gerry Hamberg” 
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“Beste ouders/verzorgers, 
 
Mijn naam is Melanie Elfrink en ik wil mijzelf graag even 
voorstellen.  
Zoals sommigen van u waarschijnlijk al vernomen hebben, ben ik op 
donderdag en vrijdag als stagiaire te vinden op de school van uw 
zoon/dochter.  
Ik ben een 4de-jaars PABO student en wil mijn  
opleiding graag af gaan sluiten op deze school.  
Als u vragen voor mij heeft stel ze dan gerust.  
Ik hoop op een leuk en vooral leerzaam studiejaar. 
  
Met vriendelijke groet, 
Melanie Elfrink” 

 
 

 

Belangrijke data 

 11 januari: 
partnerschapsteam 
 

 17 januari:  
schoolfotograaf 
 

 24 jan t/m 2 feb: 
voorleesdagen 

 
 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

We zijn erg blij met de komst van juf Gerry. 
Uiteraard waarderen we de inzet van juf Seline 
de afgelopen periode enorm! 
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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! 
 
  

 

Bedankt! 
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Heeft u in 2018 goede voornemens? 
Wij wel! 

Ook op school willen we bewust omgaan met ons 
afval.  
Om deze reden willen wij vragen om rekening te 
houden de kinderen zo min mogelijk plastic (denk 
aan verpakkingen etc.) mee te geven. 
 
Mocht dit toch gebeuren, laten wij de kind(eren) 
de verpakkingen meenemen naar huis. 

Hier zullen we na de kerstvakantie mee starten. 

 

    

 

 
 
 
 

 

Agenda MR  
 

Afval 

Woensdagavond 7 februari om 19.30 uur zal de 
volgende MR-vergadering zijn. 
Wilt u hier bij aanschuiven? Van harte welkom! 

Op de agenda staan in ieder geval de volgende 
punten: 

• Evaluatie scholing 

• PR 

• Evaluatie personeelsbeleid 

 

U kunt er niet bij zijn, maar bent wel 
geïnteresseerd in wat er besproken is?  

Kijk dan op www.sprankelborne.nl voor de 
notulen. 
 

 

Verkeer 

Met dank aan de geweldige inzet van onze 
directeur Remco hebben wij vorige week van de 
gemeente te horen gekregen dat vanaf begin van 
volgend jaar de parkeerplaats aan de voorkant 
van onze school wordt aangepakt.  
Even in het kort wat er gaat gebeuren: 
De kiss and ride zone worden gewone 
parkeerplekken, er komt een voetpad naast het 
fietspad, er komen haaientanden op het fietspad, 
en het groen wordt gesnoeid of weggehaald 
i.v.m. zicht. De Theresiastraat wordt een 
eenrichtingsstraat. Ook wordt er aan de 
Welemanstraat gekeken naar een zichtbaar 
oversteekpunt voor de kinderen.  
De parkeerplekken voor de school zijn bedoeld 
voor kort parkeren.  
Voor lang parkeerders (denk aan leraren, 
medewerkers KDV en het gezondheidscentrum) 
wordt er gezocht na een andere plek om hun auto 
neer te zetten. 
 
Natuurlijk kunnen jullie met vragen en suggesties 
bij ons terecht.  
 
Fijne feestdagen en een veilig 2018! 
 
Jorien, Dineke, Conchita (De Verkeersouders)  
 

http://www.sprankelborne.nl/
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Kleuters sport en spel 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Na de kerstvakantie wordt er een periode sport- en spel georganiseerd voor de 
groepen 1 en 2.  
De Buurtsportcoach organiseert  allerlei sport- en spelactiviteiten na schooltijd. 
 
Sport- en spel voor groep 1 en 2 vind plaats op maandagmiddag  (15, 22, 29 
januari en 5 en 19 februari 2018 ) van  14.30 tot 16.00 uur in sportcentrum de 
Wensinkhof. 
Deelname is gratis en gymschoenen zijn verplicht! 
 
Er is plek voor 25 kinderen dus opgave is verplicht!   
Als u uw kind heeft  opgegeven dan krijgt u bericht via de mail of het mee kan 
doen.  
Opgeven is voor de gehele sport en spel periode en kan tot donderdag 11 
januari 2018  via m.benneker@borne.nl 
Vermeld de naam van uw kind, telefoonnummer en de school.  
 
Met vriendelijke groet, 
Martine Benneker 
m.benneker@borne.nl  
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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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Wij wensen u fijne feestdagen! 
 

Op naar een Sprankelend 2018  
vol nieuwe uitdagingen! 
 

 

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

