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Directie
aanwezig

Agenda

09
10
Ma
Wo-o
Vr

Data

Activiteiten

Leerlingenzorg

26 feb –
Voorjaarsvakantie
02 mrt
05 mrt – Di 13 feb Juf Suzan afwezig. Juf Meriam vervangt haar.
09 mrt Do 08 mrt De leerlingen van groep 7 en 8 brengen een bezoek aan het Groninger museum.

Groep 1/2 vrijdagochtend naar school
Za 10 mrt Oud papier Dorp + Zuidlus
11
12 mrt – Vr 16 mrt Groep 7 en 8 gaan naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Om 08.00 u. vertrekt de
Ma-mi 16 mrt bus uit Ter Apel.
Do-mi
Vr-o

12
Ma
Wo
Vr

13
Ma-o
Wo-o
Do

14
Wo
Vr

15
Di
Do

19 mrt – Di 20 mrt Juf Suzan afwezig. Juf Meriam vervangt haar.
23 mrt Groep 1/2 vrijdagochtend naar school

Start toets
periode 3

Vr 23 mrt Bedankdisco! 18.30 u. voor de leerlingen van groep 1 t/m 4. 19.30 u. voor de
leerlingen van groep 5 t/m 8.
26 mrt – Do 29 mrt Paasontbijt en Paasviering
30 mrt Do 29 mrt Aanleveren kopij nieuwsbrief
Vr 30 mrt Goede vrijdag. Alle leerlingen zijn vrij!
02 apr – Ma 02 apr 2e Paasdag. Alle leerlingen zijn vrij!
06 apr

Groep 1/2 vrijdagochtend naar school

09 apr – Di 10 apr. Juf Suzan afwezig. Juf Meriam vervangt haar.
13 apr Do 12 apr. Schriftelijk verkeersexamen groep 7

Do 12 apr. Afsluiting ‘Scoor een boek’ groep 5 en 6 in Stadskanaal.
Do 12 apr. Studiemiddag. Alle leerlingen zijn deze middag vrij!
Vr 13 apr. Feestelijke ouderavond (informatie volgt).
Za 14 apr. Oud papier. Dorp en Noordlus.

Even bijpraten…
Juf Allison heeft haar stageperiode in groep 7 en 8 afgerond. Zij is inmiddels gestart met haar stageperiode in groep
5 en 6. Vorige week is juf Chantal uit Stadskanaal gestart met haar stageperiode in groep 7 en 8. Ook zij is, net als
Allison derdejaars PABO-student.
Onze schoolschoonmaakster, Stieneke Potze-Meems heeft vorige week een nieuwe knie gekregen en gaat een
revalidatieperiode tegemoet. Monique Moes-Mulder gaat haar de komende tijd vervanging. Wij wensen Stieneke
een voorspoedige herstelperiode toe!
Oproep! Luizenouders gezocht!
Wie wil het luizenopsporingsteam versterken? Het lukt ons niet om voldoende mensen bij elkaar te krijgen die af en
toe willen helpen. Wij vinden het belangrijk om luizenproblemen buiten de school te houden en dat wij snel in actie
kunnen komen als er luizen geconstateerd worden. Wie helpt ons mee? U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van
uw zoon of dochter.
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Spelen in de pannakooi.
Sinds een tijdje gebruiken we een rooster voor het voetballen in de pannakooi. Zo
krijgen alle leerlingen de kans om regelmatig in de pannakooi te voetballen.
Hiernaast kunt u de indeling bekijken.

Verzoek vanuit de TussenSchoolse Opvang (TSO) Rzijn.
Wilt u uw leerlingen niet voor 12.45 u. naar school laten gaan? Er is voor die tijd geen leerkracht aanwezig op het
plein. De leidsters van de TSO zijn hebben van 12.00 u. tot 12.45 u. de verantwoordelijkheid voor de leerlingen die
tussen de middag op school blijven.
Scoor een boek
Begin februari zijn we in groep 5/6 gestart met Scoor een boek. In de klas proberen we zoveel mogelijk boeken te
‘scoren’. En u hebt recent al informatie gekregen over de thuiseditie.
Op donderdag 12 april is de afsluiting van Scoor een boek in Stadskanaal. We zijn op zoek naar ouders/verzorgers
die deze dag de kinderen naar Stadskanaal en terug kunnen vervoeren.
Graag opgeven bij juf Janieta (janieta.johannes@sgperspectief.nl)
Feestelijke ouderavond
Tijdens de feestelijke ouderavond van 13 april wordt er weer een verloting
gehouden. Bij een verloting horen natuurlijk prijzen! Wilt u de komende
periode prijzen meenemen die we kunnen verloten? Na de vakantie staat
er een tafel bij de directiekamer waarop de prijzen verzameld kunnen
worden.
Doekoe Schoolpleinactie
Van 19 maart t/m 22 april 2018 kunnen klanten van Coop sparen voor sport- en spelmaterialen voor onze school.
Coop-klanten ontvangen tijdens de actieperiode Doekoe-munten bij aankoop van geselecteerde actieproducten.
Deze munten kunt u in de winkel doneren aan de school. Hoe meer Doekoe, hoe groter het bedrag dat de school
ontvangt om sport- en spelmaterialen mee te kopen.
De actie is ontstaan uit een samenwerking van verschillende organisaties om een gezonde levensstijl te stimuleren
bij kinderen. Ook onze school gaat zich opgegeven voor de actie. De school kan met gespaarde munten nieuwe
sport- en spelmaterialen aanschaffen. Spaart u mee?
Vakantieregeling
Aanvang schooljaar
3 september 2018
Herfstvakantie
22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie
18 februari 2019 t/m 22 februari 2019
Goede Vrijdag en Paasmaandag
19 april 2019 en 22 april 2019
Meivakantie
29 april 2019 t/m 3 mei 2019
Koningsdag
27-4-2019 zaterdag
Hemelvaartsdag
30 mei 2019 t/m 31 mei 2019
Pinkstervakantie
3 juni t/m 10 juni 2019
Zomervakantie
15 juli 2019 t/m 23 augustus 2019
De studiedagen moeten nog gepland worden.
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Geachte ouders,
Vrijdagavond 23 maart organiseren we (de
Ouderraad) een disco voor de kinderen van
groep 1 t/m 8. Als dank voor de verkoop van
de
banketstaven
afgelopen
november/december.
De winst: ruim € 500,00. Een mooi resultaat!
We hebben dit jaar 2 dj’s die gaan draaien:
Myron en Joris!!

Wie:
Tijd:

Groep 1 – 4
18.30 – 19.30 uur

Waar:

De Sprankel

Wie:
Tijd:
Waar:

Groep 5 – 8
19.30 – 21.00 uur

Hieronder volgen de Disco-spelregels:
Uw medewerking is nodig!
1. De kinderen van groep 1-4 worden door u
gebracht en ook weer opgehaald. U wordt
verzocht uw kind echt even ‘over te dragen’
aan een lid van de ouderraad of een van de
aanwezige meehelpende ouders, geef aan
dezelfde ouder door dat u uw kind weer
meeneemt naar huis, we weten dan precies
welke kinderen in de Sprankel horen te zijn.
2. Ouders mogen jammer genoeg niet mee
disco-en! U vertrekt weer na het brengen.
3. Wilt u ’s avonds beschikbaar (en
bereikbaar) zijn voor het geval uw kind
eerder naar huis wil en wij u daarover moeten
bellen.

De Sprankel
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