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Het gaat goed met de voorbereiding van de Bibliotheek op School.  
Afgelopen dinsdag is de eerste zending boeken gebracht voor onze bibliotheek.  
 
Wij zijn blij dat we voor de bibliotheek gebruik kunnen maken van een lokaal in 
de Wheele.  
De boeken liggen hier nu nog in dozen, maar worden de komende week met 
ondersteuning van Harmke (vanuit de bibliotheek in Borne) geordend. 
Fijn ook dat er meerdere ouders bereid zijn om te ondersteunen in de 
bibliotheek.  
 
We hebben echter nog steeds een aantal ouders nodig om de bibliotheek 
goed te kunnen laten draaien. Dus heeft u tijd en gelegenheid, meldt u zich 
dan aan bij Lineke of Gea (ook oma's en opa's zijn van harte welkom). 
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Belangrijke data 

 29 maart: 
Paasbrunch 

 30 maart: 
Goede Vrijdag (vrij) 

 2 april:  
Tweede Paasdag (vrij) 

 Week 15: 
Verkeersweek 

 20 april: 
Koningsspelen 

 26 april: 
Route 8 (eindtoets gr. 8) 
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Streetwise 

ANWB Steetwise komt op 28 maart a.s. hier, op basisschool SPRANKEL. 

Ook wij als school/verkeersouders voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. 
Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 28 maart 2018 naar onze school te komen. 

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle 
leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen deze ochtend naar school en geven 
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto’s, 
zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en fietsparcours wordt de praktijk zoveel mogelijk 
nagebootst! 

De vier onderdelen zijn: 

 Voor groep 1 en 2 “Toet Toet”: speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van 
verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje. Dit wordt gedaan 
in de kleine gymzaal, verzorgd door eigen leerkracht. 
 

 Voor groep 3 en 4” Blik en Klik”: verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken 
en de noodzaak van gebruik van de autogordel en autostoeltje. Dit zal plaatsvinden in de grote 
gymzaal dichtbij school en zal om 8.30 uur starten. 
 

 Voor groep 5 en 6 “Hallo Auto”: invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een 
auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel. Begint ook gelijk om 8.30 uur bij de straat 
achter de school. 
 

 Voor groep 7 en 8 “Trapvaardig”: gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing. Van 
belang hierbij is dat de kinderen hun FIETS die dag meenemen en zal het programma om 8.30 
uur gelijk starten. Het zal plaatsvinden op het voetbalveld achter de school. 

Wilt u zien hoe Streetwise in de parktijk gaat? Dan kunt u kijken op de volgende site:  
 
http://www.anwb.nl/streetwise 

Deze brief is ook nog uitgedeeld aan de leerlingen.  

Zijn er nog vragen, horen we dit graag. 

Groetjes Verkeersouders Sprankel, Conchita, Jorien en Dineke. 
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Even een herinnering! 
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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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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! 
 
  

 

 

    

 

 
 
 

 

 

 

 

Noteer het in uw agenda: woensdag 18 april 
komt de schoolfotograaf! 
 
Weer tijd om met onze mooi gekamde kapsels te 
shinen!  

Agenda MR 

Woensdagavond 16 mei 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: 

 Verkiezing nieuwe MR geleding 

 Bestuurlijke samenwerking 
 

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

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

 

Schoolfotograaf 

Schoolreis 

De schoolreiscommissie is druk bezig met de 
voorbereidingen.  

 
De datum vrijdag 18 mei komt te vervallen! Een 
nieuwe datum wordt geprikt, deze hoort u zo 
spoedig mogelijk. 

Ook verdere informatie volgt dan uiteraard. 
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