
 
 
 
 
 
 
 
  Verbinding Plezier Ontwikkeling Beweging 
 
Ouderbericht 5 maart 2021 

 
Geachte ouders/verzorgers, 

De eerste week na de voorjaarsvakantie ligt alweer bijna achter ons. Wat fijn dat we als school 

de kinderen alweer een tijdje binnen hebben en dat we nog allemaal op school kunnen zijn.  

We merken dat signalen van besmettingen niet ver weg zijn. Het is fijn te merken dat er korte 

lijnen zijn en dat we elkaar goed op de hoogte houden. We krijgen vragen over wat te doen 

wanneer er een ouder getest wordt op Corona. De lijn die we dan volgen is dat bij het testen 

van ouders de kinderen uit voorzorg thuisblijven.  

We willen alles zo normaal als mogelijk laten verlopen en omdat we ons goed aan de 

maatregelen houden, lukt dat heel aardig. Dank voor alle begrip en respect voor elkaars 

standpunten! Onze gedachten en ideeën over (de aanpak van) het virus mogen verschillen, 

maar met respect voor elkaars mening komen we door deze periode. 

Pasen 

 

 
 
Eén van de viertafels in onze school 
 
 
‘Paasfeest vieren betekent dat Jezus zijn leven 
gaf en is opgestaan om ons leven te geven.  
 
In het licht van Pasen mogen wij het licht 
doorgeven aan anderen’. 
 
 
 

Het is de veertigdagentijd, de periode 
waarin we met elkaar toeleven naar het 
Paasfeest. Dat doen we op school met 
verhalen over Jezus en de mensen die hij 
tegenkomt. Het thema dat Kind op 
Maandag daarbij gekozen heeft is: Het 
wordt licht. Ook op onze viertafels zien we 
enkele voorwerpen van deze verhalen 
terug.  
 
Tot op de dag van vandaag mogen we erop 
vertrouwen, dat het elke dag weer licht zal 
worden. 
Maar toch….Als er iets heel ergs gebeurt, 
kun je het gevoel hebben dat het donker is. 
Dan twijfel je misschien of het ooit weer 
licht wordt in je leven. Met Pasen vieren we 
dat dat toch altijd gebeurt, zelfs over de 
grenzen van de dood heen. Het kan nooit 
zo donker zijn dat het niet meer licht wordt. 
In de verhalen over deze periode horen we 
hoe Jezus licht brengt voor de mensen die 
hij tegenkomt. Maar we horen ook hoe het 
donker wordt voor hemzelf, als hij 
gearresteerd wordt en later zelfs 
gekruisigd. Als Jezus sterft wordt het 
helemaal donker in het land.  
Maar op de paasmorgen horen we toch hoe 
het licht uiteindelijk overwint. 
Een goede veertigdagentijd toegewenst! 
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Paden Campus en rooien bomen 

Zoals voor de vakantie gemeld zijn de schelpenpaden opgehoogd en is er drainage gelegd aan 

de zijkanten van de paden. We hopen dat hiermee de problemen met he krijgen van natte 

voeten zijn verholpen. Gisterochtend werden we verrast door grote kranen, zagen en 

vrachtwagens… De gemeente heeft opdracht gegeven de bomen aan de Haleweg te rooien. Er 

ligt een plan voor nieuwe aanplant klaar. In de komende weken krijgen we hierover meer te 

horen en dan informeren we u over de verdere plannen van de gemeente, dorpsbelang en de 

stichting. 

 

 

IEP toetsen groep 3 t/m 8 

Al een aantal jaren gebruiken we de eindtoets van IEP (Inzicht Eigen Profiel). Vanaf dit 

schooljaar starten we ook met de volgtoetsen van IEP, als vervanger van de CITO toetsen.  

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en 

creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een 

volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat 

het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich 

verder kan ontwikkelen om te worden wie het is.  

In de maand maart zal deze nulmeting zijn met alleen het onderdeel 'hoofd'. Later dit 

schooljaar komen 'hart en handen' aan bod. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP 

leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van uw kind in kaart. Normaal gesproken 

zijn de halfjaarlijkse volgmomenten in januari en in mei/juni. Vanwege corona is het eerste 

volgmoment dit jaar iets later, zodat de kinderen eerst weer konden genieten van een aantal 

weken fysiek onderwijs.  

Voor meer informatie: https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/  

Bij de kleuters zijn in de afgelopen periode de volgtoetsen al afgenomen. 

 

 

 

 

https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/
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Rapport 

Na afname van de IEP-toetsen geven we u als ouders/verzorgers graag enig inzicht in de stand 

van zaken. U zult begrijpen dat de afgelopen periode anders is verlopen als het gaat om het 

meten van de ontwikkeling. De IEP-toets is onze ‘0 meting’; het startpunt. De scores vragen om 

enige uitleg welke mondeling tijdens de 10-minutengesprekken zullen worden toegelicht. In 

het rapport vindt u de bevindingen van uw kind en de bevindingen van de leerkracht in de 

vorm van een 'coronarapport'.  

In de week van 29 maart gaan we graag met u in gesprek over de ontwikkelingen van uw kind. 

Dit doen we, gelet op de ontwikkelingen, online. We nemen in juni nogmaals de IEP toetsen af 

om de ontwikkeling van dit laatste halfjaar in beeld te brengen. Anders dan andere jaren zullen 

ook dan pas gesprekken volgen over de doorstroom naar volgend schooljaar.  

 

Lego League 2021 

Ook dit jaar doet onze school weer mee aan de Lego League. Weliswaar in aangepaste vorm 

vanwege Corona, maar dat mag de pret niet drukken. Allard de Boer (groep 8), Robin Ludema 

(groep 8), Imke Haisma (groep 7/8), Lyanne Jongsma (groep 7/8), Nick Talma (groep 7) en 

Dylano Zoethout (groep 7) zitten dit jaar in het Lego League team. Zoals het nu lijkt, zal er in 

de maand juni een finale worden georganiseerd. Tijdens deze finale kunnen ze hun 

programmeerkunsten laten zien. 

 

 

Project ‘Natuur’ 

De maand maart staat, naast de veertigdagentijd, in het teken van het thema ‘natuur’. In alle 

groepen wordt gewerkt aan dit thema. In iedere groep wordt een kunstenaar (online) betrokken 

bij het thema. Vanuit vier invalshoeken wordt er gewerkt: theater, dans, beeldend en muziek. 

Iedere ‘bouw’ is gekoppeld aan een kunstenaar.  Via Parro wordt u op de hoogte gehouden van 

de ontwikkelingen. 

 

Adviesgesprekken groep 8 

In de afgelopen weken zijn met alle ouders en kinderen de adviesgesprekken over de 

vervolgstap naar het voortgezet onderwijs gevoerd. Voor iedere leerling is een passend vervolg 

gevonden. We kijken terug op goede en open gesprekken en we geven nu de overdracht 

richting VO verder vorm door alle formulieren en documenten op te sturen. 
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Een bericht van de schoolschoonmakers van de Sprankeling 

Iedere dag wordt de school door een aantal enthousiaste mensen schoongemaakt. Met een vast 

team kunnen we dit elke schooldag doen. Ons schoonmaakteam kan wel wat uitbreiding/ 

aanvulling gebruiken. Heeft u tijd en belangstelling? Wilt u wat bijverdienen? Voor meer 

informatie over werkzaamheden en tijden e.d. kunt u contact opnemen met Ymkje de Jong (06-

49491465). 

Open huis online 

In de week van 22 maart organiseren we, vanwege de omstandigheden een online open huis. 

Nieuwe ouders stellen we op de middagen in de gelegenheid om kennis te maken met de 

school via een online afspraak. We vertellen iets over onze school en er is gelegenheid om 

vragen te stellen. Opgave kan via desprankeling@pcbodantumadiel.nl 

Om de school wat meer bekend te maken in de omgeving en leuke (algemene) 

wetenswaardigheden te kunnen delen zijn we sinds kort ook te vinden op instagram. We zijn 

onder de naam cbsdesprankeling te vinden.  

We zijn trots op onze school en het is mooi om dat ook te laten zien. 

Contact 

Mocht er iets zijn dat u met me wilt delen dan kunt u me bereiken via de mail: 

m.boersma@pcbodantumadiel.nl 

 

mailto:desprankeling@pcbodantumadiel.nl

