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Nieuws uit het Basisonderwijs
Algemeen
Deze week stond alles helaas weer in het teken van Corona en de verscherpte
maatregelen. Ook hier op ons kindcentrum kregen we te maken met verschillende
Coronagevallen. Voor ons waren deze situaties wel weer een wake-up call en heeft ons
wel weer even op scherp heeft gezet om te zorgen dat alles weer goed klaar staat voor
eventuele thuislessen. Bijgaand ook een brief vanuit het bestuur over de coronamaatregelen vanaf 6 november.
Onderaan deze nieuwsbrief zit een flyer van Oranje Vereniging Hoevelaken over de
Lampionnenoptocht die morgenavond plaatsvindt.

Klaar-over
Vorige week dinsdag is onderstaande link naar alle ouders gestuurd met een Googlebestand zodat alle ouders zichzelf op kunnen geven voor het klaar-overrooster. Dit naar
aanleiding van een bijna-ongeluk vorige week woensdag.
https://docs.google.com/document/d/1Nwt6a6l7IMbr6nGRAz9EpuzhcgnPLSScRzeFzwUR
UfE/edit?usp=sharing
Fantastisch dat er zoveel ouders zich meteen hebben opgegeven. Dank daarvoor! Zo
doen we het toch samen. Ik zie nog wel dat de donderdagmiddag een lastig moment is
om gevuld te krijgen. Dus graag daar jullie aandacht voor!

Welkom op school
De komende weken starten er twee nieuwe leerlingen bij ons op school; Rozemarijn
Verduijn en Teije Otten in groep 1/2b.
Van harte welkom en we hopen dat je een fijne tijd hebben op de Spreng!
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Personeel
Hoe gaat het met?
Juf Vivian is inmiddels gelukkig alweer volledig aan het werk.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 16 november zal de schoolfotograaf weer aanwezig zijn op school.
Dit jaar kunnen er wel broertjes/zusjes-foto’s worden gemaakt.
Vanaf maandag 8 november kunnen jullie via onderstaande link digitaal intekenen voor
broertje/zusjes foto's van kinderen die (nog) niet bij ons op school zitten of van kinderen
van de opvang die niet op dinsdag aanwezig zijn. Van de kinderen die die dag op het
kindcentrum aanwezig zijn worden van de broertjes en zusjes op die dag foto's gemaakt.
Dinsdag 16 november zijn Claudia en Chantal aanwezig om foto's te maken, per
fotograaf is er 1 broertje/zusje intekenlijst. Let op! Op de intekenlijst wel aansluitend
inschrijven. Op die dag graag houden aan de (corana)regels die dan gelden en volg de
pijlen in school voor de route naar de schoolfotograaf. Kom niet te vroeg (maar
natuurlijk wel op tijd). Wij willen niet dat er wachtrijen ontstaan en draag als ouders een
mondkapje als je de school ingaat.
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In de bijlage nog kledingtips en verder informatie.
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Mochten jullie bezwaren hebben dat jullie kind(eren) op de foto gaat/gaan, dan kunnen
jullie dit aangeven op: directie.sh@pcogv.nl
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Informatieavond voor potentiële leraren
Als PCOGV werken we met 16 besturen samen op o.a. het gebied van de Invalpool,
Traineeship voor starters als ook werving voor leraren, zij instromers, etcetera.
Bijgaand stuur ik een uitnodiging voor een extra webinar informatieavond voor
potentiële leraren: werken en leren in het onderwijs. In de bijlage vinden uitgebreidere
informatie hierover.

Onderwijs

Onderwijsassistent
Ik ben blij jullie te kunnen vertellen dat we een nieuwe onderwijsassistent hebben. Haar
naam is Mariette Luijken. Ze is een bekende binnen de Stichting, maar heeft een
uitstapje gemaakt naar het Voortgezet onderwijs. Helaas zijn de opzegtermijnen daar
net iets anders geregeld en kan zij hier pas per 1 februari aan de slag.

Vacature groep 7
Op dit moment zijn we bezig met gesprekken voor bovenstaande vacature. Ik hoop hier
op korte termijn meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Kijkmomenten
Gisteren heb ik jullie allemaal al gemaild met het volgende:
Voor volgende week stonden de kijkmomenten gepland en de intekenlijst met link stond
klaar om te worden verstuurd naar jullie. Door de aangescherpte maatregelen en de
vele besmettingen om ons heen is er besloten om de kijkmomenten nu niet door te
laten gaan. Een grote teleurstelling voor iedereen. We gingen er allemaal van uit dat dit
soort maatregelen niet meer nodig waren. Maar helaas!
We kijken met elkaar wanneer de kijkmomenten wel op een veilige manier kunnen
plaatsvinden.

Oudergesprekken
Op donderdag 18 en dinsdag 23 november staan de oudergesprekken voor onderwijs
gepland. Deze gaan wel door op gepaste afstand en met de in de bijlage genoemde
maatregelen. Via de link hieronder komt u bij een formulier waarop u zich kunt
inschrijven. Voor alle groepen is een tabel, dus u kunt kinderen uit verschillende
groepen inschrijven. Let wel op dat u de kinderen bij de juiste groep inschrijft, de
groepen staan op volgorde van laag naar hoog. We willen u vragen er ook op te letten
dat u geen andere namen uit het formulier verwijderd.
Wilt u zich voor maandag 15 november inschrijven? Om 00.00 uur sluit het document en
kunt u zich niet meer inschrijven
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https://docs.google.com/document/d/1X8KQa3nxyyFO5ZaF5eQS1Ab4E_toi1CtI3eToC1bIE4/edit?usp
=sharing
Mocht de link niet werken, kunt u de link kopiëren en in de adresbalk plakken.

Studiedag 24 november
Op woensdag 24 november hebben de leerkrachten een studiedag en hebben alle
leerlingen vrij. U kunt in de Konnect-app aangeven (tot en met 15 november) of u uw
kind(eren) de hele dag op de BSO komen of niet. Komt uw kind niet naar de BSO, wilt u
dan uw kind(eren) afmelden voor de BSO. Als er nog vragen zijn kunt u een mail sturen
naar klantcontact@pcogv.nl.
Op deze studiedag zijn de Kinderopvang en Peuteropvang gewoon geopend.

Kerstvakantie BSO/Kinderopvang
Hebben jullie een vakantiecontract voor de kinderopvang en/of BSO, dan kunnen jullie
met de Konnect app/-webportaal aangeven wanneer jullie kinder(en) in de kerstvakantie
komen:
Willen jullie dit vóór 19 november 2021 invoeren in de Konnect app/-webportaal, dit in
verband met de planning van de medewerkers en eventuele activiteiten.
Als er nog vragen zijn dan kunnen jullie een mail sturen naar klantcontact@pcogv.nl.
De peuteropvang is in de kerstvakantie gesloten

Techniek- en wetenschapsonderwijs Mad Science
De inschrijfperiode voor de Mad Science naschoolse cursus is voorbij. Mad Science heeft
31 aanmeldingen ontvangen, dat is goed nieuws natuurlijk!
Met dit aantal kunnen ze 2 cursusgroepen starten.
Ze willen de groep verdelen op leeftijd. Er zijn 13 leerlingen uit groep 3 en 4 die ze graag
bij elkaar in een groep willen indelen. De leerlingen uit groep 5 t/m 8 die zich hebben
ingeschreven, dat zijn er 18, willen ze graag in een tweede cursusgroep indelen.
De komende periode hebben ze 1 professor beschikbaar voor de naschoolse lessen op
De Spreng.
De 1e periode voor de groepen 3 en 4 (13 leerlingen)
Naschoolse wetenschap & techniek cursus
Locatie: lerarenkamer
Dag: Dinsdag
Starttijd: 14:15 uur
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Dag 1: 9-11-2021
Dag 2: 16-11-2021
Dag 3: 23-11-2021
Dag 4: 30-11-2021
Dag 5: 7-12-2021
Dag 6: 14-12-2021
De 2e cursusgroep zal plaatsvinden na de kerstvakantie.
Hieronder een overzicht met de lesdata:
De 2e periode voor de groepen 5 t/m 8 (18 leerlingen)
Locatie: tzt te bepalen
Dag: Dinsdag
Starttijd: 14:15 uur
Dag 1: 11-1-2022
Dag 2: 18-1-2022
Dag 3: 25-1-2022
Dag 4: 1-2-2022
Dag 5: 8-2-2022
Dag 6: 15-2-2022

Nieuws uit de Opvang
Studiedag 24 november
Op woensdag 24 november hebben de leerkrachten een studiedag en hebben alle
leerlingen vrij. U kunt in de Konnect-app aangeven (tot en met 15 november) of u uw
kind(eren) de hele dag op de BSO komen of niet. Komt uw kind niet naar de BSO, wilt u
dan uw kind(eren) afmelden voor de BSO. Als er nog vragen zijn kunt u een mail sturen
naar klantcontact@pcogv.nl.
Op deze studiedag zijn de Kinderopvang en Peuteropvang gewoon geopend.

Kerstvakantie BSO/Kinderopvang
Hebben jullie een vakantiecontract voor de kinderopvang en/of BSO, dan kunnen jullie
met de Konnect app/-webportaal aangeven wanneer jullie kinder(en) in de kerstvakantie
komen:
Willen jullie dit vóór 19 november 2021 invoeren in de Konnect app/-webportaal, dit in
verband met de planning van de medewerkers en eventuele activiteiten.
Als er nog vragen zijn dan kunnen jullie een mail sturen naar klantcontact@pcogv.nl.
De peuteropvang is in de kerstvakantie gesloten
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Vacatures
Tot op heden hebben we de vacatures die er zijn bij de opvang nog niet kunnen
opvullen. We blijven ons best doen.

Belangrijke data
16 november
18 en 23 november
Woensdag 24 november

Schoolfotograaf (zie info deze nieuwsbrief)
Oudergesprekken
Studiedag (alle leerlingen vrij)

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 26 november 2021

Afmelden nieuwsbrief: Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, stuur dan een mail
naar administratie.sh@pcogv.nl.
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Naschoolse lessen 2021/2022
Na schooltijd is er binnen ons Kindcentrum nog van alles te doen:
Vioolles, gitaar spelen en blokfluit spelen.
Wij willen graag betaalbare, leuke en goede lessen aanbieden voor kinderen die graag
hun talent willen ontdekken of willen ontwikkelen.
Dit zijn de mogelijkheden:
MAANDAG

VIOOLLES
Docent: Mirjam Haverkamp (via 06-33812952 of haverkamp@hetnet.nl)
DINSDAG

(t/m 14-12-2021 groepen 3 en 4)

MAD SCIENCE
14.15 uur (nederland.madscience.org)
DONDERDAG

GITAAR MELODIE
Docent: Rosita van Oosten
(via rositavanoosten@hotmail.com)

BLOKFLUIT
Docent: Rosita van Oosten
(via rositavanoosten@hotmail.com)
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Bijlage:
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