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Waarschijnlijk heeft u het één en ander al wel meegekregen, maar de afgelopen 
twee weken waren we druk bezig om de cito’s af te nemen. 
Voor de kleuters is dit een toets voor taal en rekenen. Groep 3 heeft spelling, 
rekenen en technisch lezen. Vanaf groep 4 komt daar ook begrijpend lezen bij. 
En in groep 7/8 nog eens werkwoordspelling. 
 
Deze toetsing vindt plaats in januari en juni. Aan de hand hiervan volgen we de 
leerlingen in hun ontwikkeling. 
 
CITO is zeker niet het allerbelangrijkste in ons onderwijs, maar deze toetsen 
worden afgenomen om het kennen en kunnen van de groep nóg beter in kaart te 
brengen. Vanuit dat oogpunt kunnen wij als leerkrachten weer beter aansluiten 
op de (leer)behoeften van uw kind. 
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Woensdag 7 februari zijn de leerlingen de hele dag vrij i.v.m. een 
studiedag. 
  
Deze dag zijn er veel verschillende onderwerpen die de revue 
passeren. We zullen onder andere met het hele team kijken naar de 
opbrengsten van de cito-toetsen en samen kijken naar wat anders of 
beter moet. Wat goed werkt en waar we meer van willen. 
 
Ook onderwerpen als ICT, sociaal-emotioneel, oudergesprekken, 
schoolreis en projectweek worden besproken. 
 
Al met al, een goed gevulde dag! 
 

 

Belangrijke data 

 7 februari: 
studiedag (lln. vrij) 
 

 9 februari: 
carnaval 
 

 Week 5: 
projectweek 
 

 16 februari: 
rapport mee 
 

 21 februari: 
oudergesprekken 
 

 23 februari: 
dag van de complimenten 
 

 Week 9: 
voorjaarsvakantie 

 
 
 

 

 

 

 

Studiedag 



 
 
 
 
 
 
 
  

In week 5 van 12 t/m 16 februari hebben we 
weer projectweek!  

Het thema van dit jaar is “vroeger en nu”. 
Daarover later meer. 
Tijdens deze week zal de wijkvereniging 

Wensinkhof bij ons op school komen kijken! 
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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! 
 
  

 

Project 
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Agenda MR  

 

 

Woensdagavond 7 februari om 18.30 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 

Hieronder wat praktische zaken vanuit de 
gemeente Borne voor ons als leerkrachten en u 
als ouders, betreffende het verkeer. 
 

 Uitbreiding parkeerplaatsen voor kort 
parkeren. Iedereen was positief over de 
uitbreiding van de parkeerplaatsen voor 
de school. Tevens leggen we een voetpad 
aan langs het fietspad zodat fietsers hier 
voldoende ruimte houden. Planning is, als 
het weer het toelaat, om dit in de week 
van 24 februari uit te voeren 
(voorjaarsvakantie) 

 Oversteek in kanalisatiestrepen (geen 
Voetgangersoversteekplaats in 30 km 
zone; VOP) 

 Geen langparkeerders op parkeerplaats 
bij gezondheidscentrum en sporthal. Hier 
mogen wél ouders staan die de kinderen 
brengen of halen. 

 Langparkeerders naar de vrije 
parkeerplaatsen in de Doormanstraat en 
Welemanstraat, eventueel ook bij 
Jasmingarden in de buitenring. 

 Groen beheer en ouderhoud zal zorgen 
voor goed uitzicht bij school, eventueel 
groen aanpassen zodat uitzicht goed 
blijft. 

 

We gaan de situatie monitoren, op het moment 
dat er toch langparkeerders bij het 
gezondheidscentrum staan zijn wij genoodzaakt 
om hier een blauwe zone toe te gaan passen waar 
maximaal 1 uur geparkeerd mag worden. Omdat 
we dit liever niet doen graag zelf ook opletten dat 
er geen langparkeerders gaan staan. 
  
Vanuit school moeten ouders en leerkrachten 
gemotiveerd worden om lopend of met de fiets te 
komen. 
Leerkrachten uit Borne of Hengelo lekker op de 
fiets, dit om overlast van langparkeerders te 
beperken. 
 

http://www.sprankelborne.nl/


 
 

 
  
 

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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Mart Zielman (groep 8) en Wesley Huiskes (groep 
5) hebben het geweldige idee gehad om een 
Kapla-toernooi te organiseren. Alle kinderen 
kregen de kans om zich aan te melden. Naar 
aanleiding hiervan hebben Mart en Wesley teams 
gemaakt en zijn ze deze week elke klas langs 
geweest om alvast instructies te geven. 

Aankomende vrijdag zal het plaatsvinden. We 
zijn zeer benieuwd naar de geweldige 
samenwerkingen en prachtige bouwwerken! 
 
Voor nu in ieder geval al zeer enthousiaste 

kinderen, dus bedankt Mart en Wesley! 

Kapla-toernooi 

 

Partnerschapsteam 

Bibliotheek op school 

Maandagavond 12 maart lijkt nog ver weg, toch 
willen we deze datum wel vast onder uw 
aandacht brengen. 
 
Deze avond nodigen we u van harte uit om mee 

te denken met de school!  

We zoeken ouders die deel willen uitmaken van de 
werkgroep van de bibliotheek op school en regelmatig 
aanwezig kunnen zijn tijdens de openingstijden van de 
bieb. Dit alles natuurlijk in overleg en afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen.  
 
Heeft u belangstelling of wilt u graag meer weten dan 
kunt u contact opnemen met  
Gea Starke  G.Starke-vFaasen@marcant-bsv.nl 
Lineke Flikweert L.Flikweer@marcant-bsv.nl 
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