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Beste ouders van de Botkeskoalle en de Sprankeling, hierbij ontvangt u de 

derde gezamenlijke nieuwsbrief vol nieuwtjes en wetenswaardigheden, 

aandachtspuntjes en tips rondom de Campus. We wensen u veel leesplezier! 

Namens de teams van beide scholen, Trynke Dag en Alie Rienks       

Verkeerssituatie 

De directeuren hebben de verkeerssituatie rondom de school met een 

vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland en een medewerker van de 

gemeente besproken. Zij hebben een keer in de ochtend en een keer als de 

school uitkomt gekeken hoe de verkeersstromen nu lopen en hoe kinderen en 

ouders zich gedragen. Op zich waren zij niet ontevreden gezien het aantal 

leerlingen op de Campus.  

Complimenten voor iedereen die op de fiets naar school gaat! Het zijn er veel! 

Het is niet alleen veel overzichtelijker met fietsen maar ook nog gezond en 

voor kinderen een heel belangrijke ervaring. Het blijkt dat als kinderen jong 

leren om deel te nemen aan het verkeer ze zich ook later als ze naar het VO 

gaan makkelijker aanpassen aan de (drukkere) verkeerssituatie. 

Op de scholen besteden we aandacht aan verkeer met methodes en/of 

projecten. We hebben ook afgesproken om regelmatig met beide scholen deel 

te nemen aan verkeersprojecten die gratis door de provincie worden 

aangeboden. Zo hopen we de kinderen bewust te maken van (on)veilige 

situaties in het verkeer en hoe je daar mee om moet gaan. 
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Om ook ouders bij de verkeersopvoeding en de situatie rondom de campus te 

betrekken vragen we ouders van beide scholen om zich te melden als 

verkeersouder. Voor elke school zoeken we één ouder. Met deze ouders 

kunnen we kijken wat in onze situatie belangrijk is om te doen. Er wordt 

ondersteuning geboden door Veilig verkeer Nederland. Deze ouders kunnen 

meedenken over alles wat in onze situatie met verkeer te maken heeft en mee 

bepalen wanneer we welk project kunnen doen. 

Nog een opmerking over de veiligheid: Wilt u uw kind niet op de 

Badhúswei of de Halewei in- en uit laten stappen? Dit levert erg 

gevaarlijke situaties op. Hiervoor kunt u de veilige ‘Tút en derút’ gebruiken. 

Daar dus graag voor schooltijd NIET parkeren zoals enkele hardnekkige 

ouders doen. Hierdoor kunnen ouders die wel hun kinderen hier alleen 

uitzetten er geen rondje rijden. Ook de parkeervakken voor de Blokkedoaze 

zijn GEEN tút en derút voor ouders!  

We gaan op korte termijn, zodra het pad is doorgetrokken aan de ouders van 

de Sprankeling vragen om vanaf de parkeerplaats om de sporthal heen te lopen 

naar de school. Zodra dit voor elkaar is krijgt u daarvan bericht. Dit ontlast de 

drukte aan de noordzijde, de voorkant, van de school. 

Beleeftuin 

In deze ‘natte’ periode is het plein en de toegang tot de Campus een grote 

uitdaging. Een ouder noemde het al een ‘waterballet’… Want er blijft overal 

best veel water staan… We hebben dit opnieuw neergelegd bij de aannemer en 

hier zal korte termijn aan gewerkt worden. Op de schelpenpaden rondom de 

Campus staan enorm grote plassen. Deze paden zullen daarom aangepakt 

worden.  

De Beleeftuin zelf is ook erg nat. Doordat de kinderen direct na de aanleg, dit 

was midden in de zomervakantie, al dolenthousiast in de tuin zijn gaan spelen, 

heeft het gras geen kans gekregen om te groeien. In week 47 gaat in ieder 

geval het bedrijf ‘Donkergroen’ aan de slag met het aanleggen en planten van 

struiken, haagjes en bomen, waaronder fruitbomen. En op 20 november wordt 

met behulp van leerlingen het voedselbos aangelegd. Later zal ook het 

speeltoestel dat vlak voor het lokaal van groep 3 van de Botkeskoalle staat 

verplaatst worden. Het staat te dicht op de school en leidt de leerlingen 

daardoor te veel af. Kortom… we blijven verbeteren!  

Corona  

Helaas kunnen we nog niet veel anders over de situatie melden. Fijn dat de 

gasten die binnenkomen al zoveel mogelijk een mondkapje dragen! En we 

hebben bij de ingangen nu een tafel met het verzoek om handen te ontsmetten 

en als gast je naam achter te laten.  
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St.Maarten en Sinterklaas 

Beide scholen hebben afgesproken om geen lampions te maken. Een optocht 

kan helaas dit jaar ook niet doorgaan.  

Het Sinterklaasfeest hopen we wel te kunnen vieren met de kinderen. 

Sinterklaas heeft vanwege zijn hoge leeftijd en alle extra aanpassingen waar 

hij zich ook aan moet houden bedacht om op verschillende dagen bij de 

scholen te komen. Hij komt op donderdag 3 december bij de Sprankeling en 

op 4 december bij de Botkeskoalle.  

Met pensioen…. 

Per 1 december neem ik afscheid van ‘De Sprankeling’ en daarmee van alle 

Sprankelende kinderen, mijn fantastische team, alle betrokken ouders en mijn 

collega’s van de dr J. Botkeskoalle. Iedereen heel erg bedankt voor de fijne 

samenwerking! Speciaal Alie Rienks heel erg bedankt. We hebben elkaar in de 

afgelopen jaren goed leren kennen en waren het in de voorbereiding en het tot 

stand komen van ons prachtige gebouw over heel veel zaken eens. Samen 

staan we sterk en samen kunnen we alles was ons motto! 

Mijn opvolger is ook bekend: Martin Boersma wordt per 1 januari directeur 

van CBS De Sprankeling. 

Ik wens iedereen die betrokken is bij de Campus en de scholen voor de 

toekomst nog heel veel plezier, uitdaging en ontwikkeling. 

Trynke Dag 
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