
         
 

 

  

CBS De Sprankeling l Badhúswei 31d  l 9104 DX Damwâld 

Tel: 0511 – 23 32 13 l desprankeling@pcbodantumadiel.nl 

SCHOOLTIJDEN 

Groep 1 t/m 8 

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 14:00 uur. 

 

Parkeren 

Er worden iedere dag heel veel kinderen naar school 

gebracht en weer opgehaald. Wanneer jullie dicht bij school 

wonen, kom dan, als het kan, lopend naar school. 

Wanneer je met de auto wordt gebracht, dan mogen je 

ouders of oppas via het ‘tút en derút’ plein rijden (achter de 

Blokkedoaze) of parkeren op het grote parkeerterrein bij v.v. 

de Wâlden. Vanaf hier kunnen jullie naar school lopen. 

 

Ophalen na schooltijd 

Om 14.00 uur gaat de bel en is de schooldag afgelopen.  

Je meester of juf loopt dan met je mee naar buiten, waar we 

met elkaar wachten tot je wordt opgehaald. Laten je ouders 

ons weten wanneer je door de BSO of door iemand anders 

opgehaald wordt? 

 

Ziekmelden 

Ben je ziek? Dan hopen we natuurlijk dat je snel weer beter 

wordt. Je ouders sturen dan voor 8.30 uur een bericht via 

Parro naar je juf of meester. Natuurlijk kunnen ze ook naar 

school bellen. Ons telefoonnummer is 0511- 23 32 13. 

 

 

 WIST JIJ DIT OOK AL? 

 

- Voor je bij ons op school begint, mag je eerst twee keer 

komen proefdraaien. 

 

- Neem je een tas mee naar school die je zelf open en 

dicht kunt doen? 

  

- Als je jarig bent, mag je trakteren. 

 

- Fruit en snackgroenten zijn een goede keuze als 

tussendoortje of traktatie. 

 

- Wanneer je ouders vragen hebben of iets willen weten, 

dan kunnen ze juf of meester altijd een berichtje sturen 

via Parro. 

 

- Als je bij ons op school komt, verwachten we dat je zelf 

naar het toilet kunt. Maar we willen, als dat nodig is, wel 

even helpen.  

 

- Wij hebben op school droge kleren, die je kunt lenen  

bij een ongelukje. Maar het is handig wanneer je ook een 

extra setje kleren in je tas hebt. 

 

- Vertellen jullie aan je juf of meester als er iets 

bijzonders is met jou of binnen jullie gezin? 

 

- Voor de verjaardag van je (groot)ouders mag je een 

kleurplaat maken. Je ouders moeten dit dan even tijdig 

aangeven bij je juf of meester. 
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Informatie 

 

- Op onze website desprankeling.pcbodantumadiel.nl staat 

 veel informatie, bijvoorbeeld onze schoolgids en de agenda. 

 

- Je ouders krijgen regelmatig een nieuwsbrief van school of 

 van de Campus. 

 

- De juffen en meesters zetten ook informatie op Parro. Dit is 

 een communicatieapp waar je ouders lid van kunnen 

 worden.  

 

 

 

 

 

 

 

Wat fijn dat je bij ons op school komt! 

 
We hopen dat je, samen met je ouders, een fijne tijd bij ons 

op school zult hebben.  

Omdat alles nog een beetje nieuw is, staan in deze folder de 

belangrijkste dingen op een rij. 

 

Hebben je ouders nog meer vragen?  

Kom gerust langs of bel maar even!  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Het team van CBS De Sprankeling 

  

       De dag begint… 
        - Om 8.20 begint de inloop bij ons op school. Je ouders      

         brengen je dan tot de deur en dan ga je zelf naar binnen.  

         Natuurlijk staat je juf of meester jou al op te wachten. We 

         snappen dat het de eerste keer best een beetje spannend 

 is en daarom mogen je ouders dan even mee in de school. 

        - Als je de klas binnenkomt, mag je eerst nog even een   

         leuk boek uitkiezen. 

        - Om 8.30 beginnen we met de schooldag.  

 

       Jas ophangen 

       Je mag je jas en je tas ophangen aan de kapstok van jouw 

        groep. Je schoenen of laarzen zet je onder je jas en je trekt   

        je binnenschoenen aan.  

        Tip! 

        Je mag je gymschoenen ook als binnenschoenen  

        gebruiken.   

 

       Eten en drinken 

       Je mag een tas mee naar school nemen met daarin een  

       bakje fruit en een bakje met een gezonde lunch. Daarnaast  

       twee bekers met drinken.  

       - Zet je jouw naam op de bekers en bakjes?  

       

        

  

 

  

 

 

 

 

 

De kring 
We beginnen de dag in de kring. We kijken of alle 

kinderen er zijn. We beginnen met een gebed. Vaak vertelt 

de juf of meester een verhaal uit Kind op maandag en 

zingen we christelijke liedjes. We bespreken met elkaar 

welke dag het is en wat er op het programma staat.  

 

Thema 

In de kleutergroepen werken we met verschillende thema’s 

waar je veel over leert. Bij ieder thema doen we 

verschillende activiteiten, zoals: rekenen, lees- en 

taalactiviteiten, spelen in de hoeken, liedjes zingen en 

gym.  

 

Gymnastiek 

We vinden het leuk om veel te bewegen. Dit doen we 

buiten op ons mooie schoolplein, maar we gaan ook 

regelmatig naar het speellokaal.  

Je mag daarom gymschoenen mee naar school nemen. 

- Zet je naam in/op de schoenen. 

- Je schoenen blijven op school. 

- Instapschoenen (zonder veters!) zijn handig. 

- Het is fijn als de zool van je schoenen niet al te glad is.  

 

Kanjertraining 

Bij ons op school zijn we allemaal kanjers. We leren tijdens 

de kanjertraining om positief over onszelf en over anderen 

te denken. 

- Wij vertrouwen elkaar 

- Wij helpen elkaar 

- Niemand speelt de baas 

- Niemand lacht uit 

- Niemand doet zielig 

 

Voor meer informatie kun je  

kijken op: 

www.kanjertraining.nl  

 

 

 

http://www.kanjertraining.nl/

