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Nieuwsbrief van basisschool "Sprankel" 

Woensdag 28 maart was het dan zover, ANWB Streetwise kwam bij ons op 
Sprankel! ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om te 
gaan met het huidige verkeer. 
ANWB Streetwise zorgt natuurlijk dat het een leuke, enerverende en vooral 
leerzame ochtend wordt voor alle leerlingen, maar om dit te bereiken hebben 
ze o.a. de hulp nodig van de verkeersouders op school.  
‘Wij als verkeersouders, maar ook als basisschool Sprankel vinden het 
belangrijk die ‘straatwijsheid’ mee te geven en bieden de kinderen graag ANWB 
Streetwise aan’ zeggen Jorien Geerdink, Dineke Schothuis en Conchita 
Gonzalez. ‘Samen met de ANWB hebben we dit geregeld en gezorgd dat de 
kinderen een leuke, leerzame ochtend hebben gehad’. 
In verschillende praktijklessen leren de kinderen over het gebruik van gordels, 
kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. ANWB Streetwise bestaat uit 4 
onderdelen die gedaan worden door instructeurs van de ANWB zelf: 
 

- In Toet toet leren de kinderen van groep 1 en 2 in de speelzaal van 
school verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig oversteken. 
Samen met juf Mirjam mogen ze oefenen met de autogordel in 
combinatie met het kinderzitje. Wat leuk is dat om er zelf even in te 
zitten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                
    
    

 

 

                                                              

 

 

   

 

 

 

 

ANWB Streetwise 

 

Inhoud 

Verkeer 1 

Brandweer op school 4 

Gevonden voorwerpen 4 

Avondvierdaagse 4 

Schoolreis 4 

Kamp groep 7/8 4 

MR 5 

 

Belangrijke data 

 26 april: 
Route 8 (eindtoets gr. 8) 

 27 april: 
Koningsdag (vrij) 

 30 april t/m 11 mei: 
Meivakantie 

 18 mei: 
Schoolreis 

 21 mei: 
Tweede Pinksterdag (vrij) 
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ANWB Streetwise 

- Tijdens Blik en klik leren de kinderen van groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. 
Het is wel heel spannend dat ze in groepjes van 4 mogen zitten in de gele elektroauto. Goed 
kijken en opletten naar wat de instructrice zegt! Daarna mogen ze een mooie kleurplaat 
kleuren en oefenen we nog met het zebrapad en stoplicht. Het belang van het dragen van de 
gordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele 
elektroauto. De pop zit voorin zonder gordel en de kinderen mogen per tweetal achterin plaats 
nemen. Gordel om en hup gaan met de auto. De instructrice trapt op de rem en de kinderen 
zitten goed in de gordel vast. Helaas, alleen voor de pop zonder gordel gaat het niet goed. Dit 
zorgt vooral bij alle kinderen voor de nodige lachbuien. De instructrice legt uit hoe belangrijk 
het is om altijd je gordel te dragen, de pop heeft helaas aan het eind van de ritjes flinke 
hoofdpijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hallo auto leert de kinderen van groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van 
reactietijd op die remweg. Hierbij moesten de kinderen zelf in schatten waar de auto tot 
stilstand kwam en daar mochten ze dan een pion neerzetten. Dat was nog best lastig kiezen! 
Ook werd hun eigen uithoudingsvermogen even getest en mochten ze een stukje rennen en dan 
laten zien hoe snel ze zelf tot stilstand kwamen. De instructeur liet het daarna zien met de 
auto, op deze manier werd het voor de kinderen nog duidelijker hoelang een auto er eigenlijk 
over doet om te remmen. Tot slot mochten de kinderen zelf ook nog plaats nemen op de 
bijrijdersstoel van de lesauto en mochten zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een 
veiligheidsgordel en een stoelverhoger kwam aan bod. De kinderen waren heel enthousiast en 
hebben de hele les aandachtig geluisterd en meegedaan. Op het eind vertelde een leerling 
zelfs dat de instructeur zo mooi alles kon vertellen en dat het daarom zo leuk was om te 
luisteren! Het was een zeer actieve en leerzame les voor de kinderen! 
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- Trapvaardig. Tenslotte trainen de kinderen van groep 7 en 8 op het schoolplein in praktische 
fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke 
manoeuvres. Dat leek zo makkelijk om met één hand een rondje te fietsen en dan nog een 
ketting vast te houden, maar voor de meesten was dit toch ook wel een uitdaging. Ook het 
fietsen over een gele plaat die op de grond ligt wordt extra lastig gemaakt door het natte 
parcour. Daarna mogen de kinderen ook nog even oefenen met het fietsen van een zware 
rugzak op hun rug. Hiermee worden de kinderen voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de 
middelbare school, waarbij ze ook een zware rugtas met boeken mee moeten nemen. Op het 
laatst komt de instructeur met twee elektrische steppen aangelopen. De aandacht van groep 7 
en 8 is er weer bij; wat gaan we voor spannends doen daarmee? Per tweetal mogen ze het 
parcour nog een keer rijden, alleen nu op een elektrische step. Natuurlijk heel erg spannend 
en stoer, want je hoeft dan lekker niet zelf te trappen. Voor sommigen zelfs zo spannend dat 
ze heel nauwkeurig en geconcentreerd het parcour moesten doen, dit leverde natuurlijk de 
nodige lachbuien op! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Toen het tijd was om naar huis te gaan kregen alle kinderen nog een certificaat mee  
             voor hun inzet van deze ochtend! Wij als verkeersouders kijken terug op een goed  
             geslaagde en verkeersveilige ochtend! 

 



 
  

Pagina 4              Nieuwsbrief Sprankel
                         
       

 

A4D Borne 2018 

Ook dit jaar wordt door het 
Avondvierdaagsecomite Borne weer de avond-
vierdaagse georganiseerd. Dit betekent dus 
opnieuw vier dagen gezonde ontspanning door 
inspanning. Bovendien kan er al wandelend 
genoten worden van de fraaie omgeving van 
Borne. Afstanden kunnen geen bezwaar zijn. U 
kunt naar keuze 5 of 10 km per avond wandelen. 
De wandel data zijn: maandag 4 juni t/m 

donderdag 7 juni 2018. 

Kamp groep 7/8 

Dit jaar zal het kampavontuur van groep 7/8 van 
woensdag 11 t/m vrijdag 13 juli plaatsvinden in 
Nijverdal. 

We gaan voor mooi weer, veel gezelligheid en 

onvergetelijke herinneringen! 

Schoolreis 

Heeft u de brief al gelezen? 
Donderdag 14 juni gaan we op schoolreis!  
Een datum om naar uit te kijken. 

Groep 1/2 gaat naar Kinderspeelboerderij ’t 
Höfke in Bentelo. Groep 3 t/m 6 gaat naar 

familiepretpark de Waarbeek in Hengelo. 

Brandweer op school 

Op donderdag 24 mei komt de brandweer bij ons 
op school! 
 
Zo gaan de allerkleinsten, groepen 1,2 en 3, o.a. 
een kijkje nemen in de brandweerwagen. Voor 
de groepen 4,5 en 6 is er een verkleedkist 
waarbij een brandweerman/vrouw gaat vertellen 
over het brandweervak en wordt er voorlichting 

gegeven.  

Voor de groepen 7 en 8 is er een lesprogramma 
met een PowerPoint presentatie.  
 
Kortom een leuk en leerzaam programma waar 
we naar uit kijken. 

Het bezoek zal in de ochtend plaats vinden. 

Gevonden voorwerpen 

In de hal van de school liggen of staan nog steeds 
een aantal kledingstukken(!) en bekers, die in de 
afgelopen maanden zijn achtergelaten dan wel 
gevonden.  
Deze liggen er t/m donderdag 26 april. Na de 
meivakantie is alles defintief weg. 
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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! 
 
  

 

 

    

 

 

 

 

 Een oproep aan alle ouders/verzorgers! 

 Lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee 
te denken en te beslissen over wat er op 
Sprankel gebeurt.  
Denk bijvoorbeeld aan: schooltijden, 
indeling van groepen, etc. 

 Wij horen graag van u! 
d.fretes@marcant-bsv.nl of 
barteleouwerkerk@gmail.com  

 

 

 

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. 
 

 

Vacature MR 
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