
	
	
	
	

De Spreng: ‘Verwondering als bron’ 

 

 

       Nummer 9 
25 maart 2019 

 

               Nieuws uit het Basisonderwijs 
	

Personeel 
Ester Esveldt is op 16 maart bevallen van zoon Pepijn! Alles gaat goed met hen. Julia en 
Bram zijn trotse zus en broer!  
  
Jessica start deze week na een hele lange tijd weer met werken. Wat fijn dat ze er weer is. 
Jessica staat op woensdag en donderdag in groep 2 en op vrijdag in groep 5/6.  
	
Wij heten Cynthia van der Linden welkom als nieuwe medewerker op de opvang.   
Zij start per 1 mei en werkt dan vooral op de peuteropvang en de dreumesgroep. Fijn dat jij 
ons team komt versterken! In een volgende nieuwsbrief stelt Cynthia zich voor!  
 

Invullen VeiligheidsMonitor 
De ouders van het basisonderwijs hebben per mail een uitnodiging ontvangen om de jaarlijkse 
Veiligheidsmonitor in te vullen. De Veiligheidsmonitor wordt elk jaar afgenomen onder een 
aantal kinderen, ouders en medewerkers om helder te krijgen hoe veilig men zich voelt op De 
Spreng. Deze monitor is belangrijk omdat wij een veilige plek willen zijn voor kinderen, ouders 
en medewerkers. 
WILT U DEZE VEILIGHEIDSMONITOR VOOR DE MEIVAKANTIE INVULLEN? DANK! 

 

PBS 
We zijn deze week gestart met herhalingslessen in de 'algemene ruimtes';  

§ Wij laten de wc netjes en schoon achter 
§ Wij ruimen de werkplek op 
§ Wij houden onze handen en voeten bij onszelf.  

We proberen de kinderen op een positieve manier te helpen herinneren aan deze afspraken. 
Samen wordt het dan fijner en opgeruimder! 

NieuwsbriefHOEVELAKEN

KINDCENTRUM

De Spreng
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Koffieochtend groep 5/6 
LET OP: de koffieochtend van groep 5/6 is verplaatst naar woe 3 april.  
Wij nodigen de ouders/verzorgers van groep 5/6 van harte uit om onder 
genot van een kopje koffie of thee op een ontspannen manier met de 
leerkracht van uw kind in gesprek te gaan over onderwerpen rondom het 
onderwijs en opvoeding. We zien u graag.  

 

Werkdag Natuurlijke Beleeftuin 
Op zaterdag 6 april is er weer een schoolplein-werkdag 
gepland. We voeren op deze dag klein onderhoud uit om onze 
Natuurlijke Beleeftuin mooi te houden.  
Wij zijn op zoek naar vaders, moeder, opa's, oma's, buren die 
ons willen komen helpen.  
Heeft u groene vingers of vind u het gewoon leuk om te 
helpen? Geef u dan op bij juf Ester Baas of juf Nienke. Wij 
hopen op veel helpende handen! 
	
	

Nieuwe website 
Wij hebben een nieuwe website: www.kindcentrum-desprenghoevelaken.nl  
 

De oude website wordt niet meer bijgewerkt en gaat binnenkort uit de lucht.  
Dit geldt ook voor het ouderportal (deze kan niet meer worden gebruikt).  
 

Momenteel kijken wij hoe wij de digitale oudercommunicatie het beste vorm kunnen geven.  
De nieuwsbrief wordt binnenkort verstuurd via MailChimp. De weekbrief zal voorlopig nog 
worden verstuurd via de mail. Wij zijn bezig om te kijken of Konnect ook voor het onderwijs 
kan worden ingezet (dit gebruiken we sinds kort bij de opvang). Voor het delen 
groepsinformatie (foto’s en dergelijke) en het inschrijven voor de oudergesprekken. komt 
er waarschijnlijk een tijdelijke oplossing. We houden u op de hoogte.  
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Nieuwsbrief 
Vanaf april ontvangt u de nieuwbrief op een andere manier. Dan krijgt u de nieuwsbrief niet 
meer in PDF, maar kunt u deze direct in uw mail lezen. Ook gaat de oude (nu nog werkende 
website) per 1 april uit de offline en kunt u informatie vinden op onze nieuwe website 
www.kindcentrum-desprenghoevelaken.nl  
	

Naschoolse lessen wetenschap & techniek 
Er zijn nog een paar plekken over om in te schrijven voor de naschoolse lessen wetenschap & 
techniek: een superleuk aanbod van MadScience. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u meer 
informatie. Inschrijven kan nog tot 1 april.  
	

Koningsspelen 12 april  
Op vrijdag 12 april vieren we de Koningsspelen. We zullen 
deze dag sportieve activiteiten uitvoeren met onze groepen. 
Wie o wie kan ons die dag van 9.30 - 13.30 uur helpen bij de 
ondersteuning van verschillende activiteiten. Vind u het leuk 
om te helpen, geeft u zich dan op bij de leerkracht van uw 
kind. Vele handen maken licht werk! 
 

IEP-eindtoets groep 8 
Op dinsdag 16 en woensdag 17 april maakt groep 8 de IEP-toets. Een spannend moment 
voor de kinderen. Groep 7 krijgt die dagen een invaller, zodat groep 8 zich volledig in het eigen 
lokaal met de eigen leerkracht kan concentreren op deze toets.  
	

Paasviering 
Donderdag 18 april hebben wij de Paasviering in ons 
Kindcentrum. We beginnen deze dag gezamenlijk met een viering 
in de hal. Voor een koekje en limonade wordt deze dag gezorgd, 
de lunch graag wel meegeven aan uw kind.  
De kinderen krijgen tijdens de lunch een eitje en een matse. 
	

Vakantierooster 2019-2020 
Herfstvakantie    21 oktober t/m 25 oktober 
Kerstvakantie     23 december t/m 4 januari 
Voorjaarsvakantie    24 februari t/m 28 februari 
Koningsdag (maandag)   27 april 
Goede Vrijdag en Paasmaandag  10 april t/m 13 april 
Meivakantie     27 april t/m 8 mei 
Hemelvaart     21 mei t/m 22 mei 
Pinksteren:     1 juni 
Zomervakantie    18 juli t/m 30 augustus 
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Nieuws uit de kinderdagopvang 
 

Paasviering 
Donderdag 18 april hebben wij onze paasviering voor alle kinderen van ons kindcentrum. 
We beginnen deze dag gezamenlijk met een viering in de hal.  
De kinderen van de opvang die deze dag normaliter niet komen, zijn ook van harte uitgenodigd 
om Pasen met ons mee te vieren. Deze kinderen kunnen tussen 8.30 en 8.45 uur worden 
gebracht. De viering zal ongeveer een uur duren. Daarna moeten de kinderen van de opvang 
die deze dag niet komen weer worden opgehaald. 

KONNECT 
Konnect OuderApp voor ouders 

U kunt ook een speciale Ouderportaal app voor uw mobiele telefoon downloaden. Deze is te 
vinden in de App Store van Apple en bij Google Play voor Android telefoons en tablets. U kunt 
de App vinden door te zoeken op Konnect OuderApp. Nadat u de App geïnstalleerd heeft moet 
u drie gegevens invoeren om via de App toegang te krijgen tot het Ouderportaal:  

• Uw domeinnaam is: pcogeldersevallei.ouderportaal.nl 
• Loginnaam/gebruikersnaam: dit is uw e-mailadres (dat bekend is bij ons)  
• Wachtwoord: Vul hier het wachtwoord in.  

De brief en handleiding kunt u ook downloaden van onze website (zie ‘Documentenbank’). 
 

 

Wachtwoord vergeten? 

Heeft u al een keer ingelogd, maar bent u uw wachtwoord vergeten? In de app kunt u 
‘wachtwoord vergeten’ aanklikken.  
Hier vult u uw domeinnaam in: pcogeldersevallei.ouderportaal.nl 
Klik op ‘wachtwoord vergeten’ en vul daar uw gebruikersnaam in (emailadres) 

 
Aan/afmelden en ruilen dagen in de meivakantie 
Heeft u een vakantiecontract voor de kinderopvang en/of BSO, dan kunt u met de Konnect-
app aangeven of u in de meivakantie uw vaste dagen wilt ruilen. Of aangeven of uw kinderen 
afwezig zijn. Bij niet-tijdige afmelding komen de tegoeden te vervallen, dan worden deze 
dagen niet als tegoed bijgeschreven.  
Wij vragen u dit – in verband met de planning van activiteiten en medewerkers - voor 1 april 

in te voeren in de Konnectapp.  
	

Afmelden BSO/KDV 1 uur voor aanvang  
Is uw kind ziek of komt hij of zij niet naar de KDV of BSO, kunt u dit tot uiterlijk 1 uur 

voor aanvang in Konnect afmelden. Bij niet tijdige afmelding bouwt u geen tegoed op en 
komt deze dag te vervallen.  
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Nieuws uit de peuteropvang 
 

Paasviering 
Donderdag 18 april hebben wij onze paasviering voor de kinderen van ons Kindcentrum, 
dus ook de kinderen van de peuteropvang. We beginnen deze dag gezamenlijk met een 
viering in de hal. 
De kinderen van de opvang die deze dag normaliter niet komen, zijn ook van harte 
uitgenodigd om Pasen met ons mee te vieren. Deze kinderen kunnen tussen 8.30 en 8.45 
uur worden gebracht. De viering zal ongeveer een uur duren. De kinderen van de opvang 
die deze dag niet komen, moeten dan weer worden opgehaald. 
	

KONNECT 
Zie info onder kopje Nieuws uit de kinderopvang. 
	

Meivakantie 
Van vrijdag 19 april tot en met 3 mei heeft de Peuteropvang meivakantie en gesloten.  
	
 
Kalender voor het gehele Kindcentrum  
27 maart     Koffieochtend groep 5/6 GAAT NIET DOOR 
12 april    Koningsspelen  
16 + 17 april    IEP-toets groep 8 
17 april    Vossenjacht groep 3 en 4 
18 april Vossenjacht groep 5 t/m 8 
18 april    Paasviering (zie info) 
19 april t/m 3 mei   Meivakantie 
LET OP: koffieochtend formatie is verplaatst naar woensdag 22 mei 8.30 – 9.15 uur 
  
 
SAVE THE DATE! 28 mei  OUDERAVOND voor alle ouders van het Kindcentrum 
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Nieuws van de naschoolse lessen  
Na schooltijd is er binnen ons Kindcentrum nog van alles te doen: judo, vioolles, 
tekenen en schilderen, techniek, gitaar spelen, zingen en blokfluit spelen.  
Veel kinderen doen hier enthousiast aan mee en tijdens de muziekavond zijn er altijd 
prachtige optredens.  
Wij bieden betaalbare, leuke en goede lessen aan voor kinderen die graag hun talent 
ontwikkelen.  
 
MAANDAG   GITAAR BEGELEIDING  
   Tijd: 15.30 uur 
   Docent: Jeroen de Boer (via meesterjeroen8@hotmail.com) 
   Hierbij leer je kinderliedjes, maar ook liedjes uit de top 40   
   begeleiden op de gitaar. Een must voor elke singer-songwriter in de dop.  
 
   VIOOLLES 

Docent: Mirjam Haverkamp (via 06-33812952 of haverkamp@hetnet.nl  
	
 
DINSDAG  MADSCIENCE: WETENSCHAP EN TECHNIEK (zie info hieronder)  

   Docent: nog niet bekend  
   Tijd: 14.15 uur 
   Data: 2/4, 9/4, 16/4, 7/5, 14/5, 21/5  
 

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

 
WOENSDAG JUDO 

   Docent: Erwin Timmermans (via www.judoschoolmidden.nl) 
 
   STRIJKERSENSEMBLE 

Docent: Mirjam Haverkamp (via 06-33812952 of haverkamp@hetnet.nl 
 
DONDERDAG  GITAAR MELODIE  
   Tijd:  
   Docent: Rosita van Oosten  

(via rositavanoosten@hotmail.com) 
   Je leert noten lezen en melodieën spelen op de gitaar. 
 
   BLOKFLUIT  
   Docent: Rosita van Oosten 

(via rositavanoosten@hotmail.com) 
   Je leert noten lezen en melodieën spelen op de blokfluit.  
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MadScience: Wetenschap & Techniek   
 

 
Binnenkort is het zover. Op maandag 4 maart is Mad Science op Kindcentrum De Spreng in 
Hoevelaken geweest met een spectaculaire Science-demonstratie. Hierna kunnen de kinderen 
van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de nieuwe naschoolse wetenschap en techniekcursus. 
 
Zij worden (bij voldoende aanmeldingen) vanaf 9-4-2019 iedere dinsdag, zes weken lang, 
meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! 
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die 
daarachter zit uitleggen. 
 
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper. 
Van lessen over zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten en scheikunde. 
Er komt van alles aan bod! 
 
Na afloop van de show zijn er inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven.  
LET OP! Inschrijven kan t/m 1-4-2019 en vol=vol. 
 
Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op onze site 
https://nederland.madscience.org  en klik direct op het inschrijfformulier (kosten € 69,50 per kind). 
 
	


