
Praktisch deel schoolgids 

Welemanstraat 23 

7622 HB BORNE 

Tel. 074-2661350  

 

 Voorwoord       
Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel.  

Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem en Zeppelin gefuseerd 
tot deze nieuwe basisschool. 
 

Het praktisch deel wordt jaarlijks uitgedeeld en bevat actuele informatie over 
het komende schooljaar.  

 
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u ons ook mailen: 

info@sprankelborne.nl 
 
 

 

Annemiek van Oosten 

Robert Franken 

(directeur) 

mailto:info@


  

  
FORMATIE 2018-2019  

Groepen: 

 

Dagen 

 

Leerkrachten 

Groep 1/2 

 

Maandag, dinsdag 
woensdag, donderdag en 

vrijdag 

Gea Starke 
Mirjam Bos 

 

Groep 3/4 

 

Maandag, dinsdag 
woensdag, donderdag en 

vrijdag 

Sylvia Nieuwenhuis 
Lisette Schols 

Groep 5  Maandag en dinsdag  

woensdag, donderdag en 
vrijdag 

 

Mirjam Bos 

Monique Kamphuis 

Groep 6/7 

 

Maandag, dinsdag 
woensdag, donderdag en 

vrijdag 

Lisette Schols 
Amanda Baan 

Groep 8 Maandag en dinsdag 
woensdag en donderdag  

vrijdag 

 

Jan Hekelaar 
 

Briggit Hoogland 

Schoonmaak  Gerrie Nijboer 

Administratief 

medewerker 

 Piet Zijlstra 

IB   Manon Nieuwenhuis 

Onderwijsassistent  Lineke Flikweert 

Gymleerkracht  Martine Benneker 

Directie 

  

 

 Annemiek van Oosten 

Robert Franken 



 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

GYM EN ZWEMMEN 

De kleuters gymmen in de eigen speelzaal. 

De groepen 3 t/m 8 zullen gymen in de sporthal van de Wensinkhof. De 

groepen 5 t/m 8 krijgen twee gymlessen van 50 minuten. De vakleerkracht 

geeft 1 les per week. De overige lessen worden door de eigen leerkracht 

gegeven.  

Gymnastiekkleding en gymschoenen zijn verplicht. Aangezien kinderen 

tijdens de gymles vaak zweten, dienen de kleren regelmatig gewassen te 

worden. 

Kan een kind om welke reden dan ook niet met gymnastiek meedoen, dan 

moet het even een briefje van huis meenemen. 

Groep dag Leerkracht 

Groep 3/4 Maandag 

Vrijdag 

Leerkracht 

Gym (Vakleerkracht) 

Groep 6/7 Maandag     

Donderdag 

Leerkracht 

Gym (Vakleerkracht) 

Groep 8 Maandag      
Donderdag 

Leerkracht 
Gym (Vakleerkracht) 

 

 

 

SCHOOLTIJDEN SPRANKEL 

   

Dagen Groep 

 

tijden 

Maandag 1 t/m 8 8.30  uur – 14.15 uur 

Dinsdag 1 t/m 8 8.30  uur – 14.15 uur 

Woensdag 1 t/m 8 8.30  uur – 12.00 uur 

Donderdag 1 t/m 8 8.30  uur – 14.15 uur 

Vrijdag 1 t/m 8 8.30  uur – 14.15 uur 

 

Elke schooldag is er vanaf 8.15 uur en in de pauzes pleinwacht. 

Vanaf 8.20 uur mogen de leerlingen naar de groep. 

Afspraken voor dokters- en tandartsbezoek graag buiten deze 

schooltijden te plannen.  

SCHOOLGELD/OUDERBIJDRAGE  

De hoogte van het schoolgeld/ouderbijdrage zal voor het schooljaar 

2018-2019 is:  

1e kind: 20,00 euro 2e kind: 17,50 euro 3e kind: 15,00 euro  

Dit kan op het bankrekeningnummer: NL07 RABO 0397566069,  ten name 

van stichting vrienden van de Zonnebloem te Borne. Graag onder 

vermelding van voor en achternaam van uw kind. 

 



  

  

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID 

Wilt u één van onze leerkrachten telefonisch spreken dan kunt u het best 

voor of na schooltijd bellen. Vanaf 8.00 uur zijn wij (telefonisch) bereikbaar 

op school. 

Als u iets met de leerkracht wilt bespreken, adviseren wij u dit na schooltijd 

te doen, of een afspraak te maken. De tijd voor schooltijd is meestal (door 

de lesvoorbereiding en verplichtingen als pleinwacht) ongeschikt. 

Het is, tenzij er sprake is van een noodgeval, niet mogelijk om een leerkracht 

onder de lestijd te bereiken. 

Ten tijde van nood is Annemiek van Oosten en Robert Franken onder het 

volgende nummer bereikbaar:  

Annemiek van Oosten: 06-48496709 
 

 

 

VERTROUWENSPERSOON 

 

De school heeft een schoolcontactpersoon aangewezen bij wie leerlingen, 

ouders/verzorgers en medewerkers terecht kunnen als het gaat om 

persoonlijke dingen en/of situaties, waarin iemand zich – op school – niet veilig 

voelt. 

Niet-veilige situaties ontstaan bij pesten, agressie, discriminatie en ongewenste 

intimiteiten. Met ongewenste intimiteiten bedoelen we: ongewenste seksueel 

getinte opmerkingen en/of aanrakingen, tijdens de les, in de school of op  het 

schoolplein. 

Zowel volwassenen als leerlingen kunnen deze dingen doen bij anderen. Het is 

goed om daar met iemand over te praten. Ook als de ander het niet met 

opzet gedaan heeft, mag men het toch vertellen aan bijvoorbeeld de 

contactpersoon. 

Leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers kunnen met dit soort 

problemen terecht bij de interne vertrouwenspersonen  

Jan Hekelaar. 

 

 
 

 



 

         

 

 

  

 

 

 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2018/2019 

 

Herfstvakantie   22-10-2018 t/m 26-10-2018 
Kerstvakantie   24-12-2018 t/m 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie     18-02-2019  t/m  22-02-2019 
Goede vrijdag            19-04-2019 
Paasvakantie   22-04-2019 t/m  03-05-2019 

Hemelvaartsdag en dag erna 30-05-2019     en 31-05-2019 
Pinksteren         10-06-2019 

Vrije dagen              11-06-2019  en  12-06-2019 
Zomervakantie       12-07-2019  t/m  23-08-2019 

 
 
Extra vrije dagen of dagdelen: 

 
Studiedag       20-10-2018 

Groep 1 t/m 4 hele dag vrij   21-12-2018 
Groep 5 t/m 8 12.00 uur vrij   21-12-2018 
Studiedag      10-04-2019 

     

 

 


	TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

