
 
 
 
 

De Spreng: ‘Verwondering als bron’ 

 

Nummer 10 
18 april 2019 

 

               Nieuws uit het Basisonderwijs 
 

Overlijden Jarno van de Bunt 
Op 5 april overleed Jarno van de Bunt, de vader van Esmée (groep 6) en Mart (groep 3). 

Jarno was ernstig ziek. Wij denken aan Jarno als de lieve, zorgzame vader van Esmée en 

Mart. Wij leven als team mee met Marlous, Esmée, Mart, de familie en iedereen die dicht 

om hen heen staat en wensen hen kracht toe.  

Paasviering 
 
De dagen zijn nog koud en kil. 

De nachten zijn nog lang. 

Straks is het licht en schijnt de zon. 

Haar warmte streelt je wang. 

 

Je ziet het niet en toch… 

Het komt! Het is een wonder, 

het wonder van een nieuw begin, 

en dat is heel bijzonder. 

 

De takken van de boom zijn kaal. 

Er zijn geen blaadjes aan. 

Maar in die knoppen groeit al iets, 

ze zullen opengaan. 

 

We stoppen zaadjes in de grond. 

Wat zijn die zaadjes klein! 

Toch zit daarin een boom verstopt 

die later groot zal zijn. 

 

Het leven is soms koud en kil. 

Er is verdriet en pijn. 

Dat blijft niet zo: er komt iets nieuws 

en dat zal beter zijn. 
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Vandaag hebben wij de Pasen gevierd in ons Kindcentrum. We begonnen deze dag 

gezamenlijk met een viering in de hal. Het thema was ’Overwinnen’.  

Pasen is een feest van bemoediging en hoop. Om angst niet het laatste woord te geven 

en onrecht en pijn niet voor lief te nemen. Om je te verzetten tegen de verlamming door 

de angst en je niet klein te laten krijgen.  

De angst benoemen en erover praten, helpt vaak al. En als het om ongrijpbare angsten 

gaat, zoals de angst voor het donker en het kwaad, dan steken we lichtjes aan en vuren. 

Zoals ook al eeuwen symbolisch gebeurt met de paasvuren op het platteland en de 

paaskaars in de kerken. De afgelopen tijd hebben de kinderen in de groep gewerkt over 

wat mensen kracht kan geven om hun angsten te overwinnen.  

 

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! 
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Nieuwe website  
Wij hebben een nieuwe website:  

www.kindcentrum-desprenghoevelaken.nl  
 

 
De oude website en het ouderportal kan niet meer worden gebruikt.  Over een tijdje 

wordt het mogelijk om net als de opvang, ook voor het onderwijs te gaan werken met 

Konnect, zodat nieuwsbrieven, (groeps)berichten, foto’s e.d. via 1 medium worden 

verspreid.  
 

Omdat Konnect nu nog niet kan worden gebruikt voor het onderwijs, wordt de 

oudercommunicatie en het delen van groepsinformatie (foto’s en dergelijke) in de 

Klasbord-app geplaatst. Klasbord is een afgeschermde omgeving. Om Klasbord te 

kunnen volgen heeft u als volger de unieke klascode nodig en goedkeuring van de 

leerkracht. Hierover heeft u informatie ontvangen van de leerkracht.  

Klasbord maakt de communicatie tussen school & thuis leuk, gemakkelijk & veilig.  

Kijk voor meer informatie op www.klasbord.nl 
 

De weekbrief zal voorlopig nog door de leerkrachten worden verstuurd via de mail.  
 

Besloten is om de nieuwsbrief te versturen via Outlook (dus niet via MailChimp).  
 

 
 

 

IEP-eindtoets groep 8 
Op dinsdag 16 en woensdag 17 april heeft groep 8 de IEP-toets gemaakt. Alle kinderen 

van groep 8 maken een centrale Eindtoets en bij ons is dat de IEP. Een spannend moment 

voor de kinderen! De kinderen van groep 8 hebben hun voorlopig advies voor het 

voortgezet onderwijs al gekregen. De toets wordt gebruikt als extra informatie en ter 

bevestiging van het advies.   

 

http://www.kindcentrum-desprenghoevelaken.nl/
http://www.klasbord.nl/
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Koffieochtend formatie 
  

Op woensdag 22 mei is van 8.30 – 9.15 uur de koffieochtend over de 

formatie. U wordt dan geïnformeerd over achtergrondinformatie en hoe 

de groepsindeling voor volgend schooljaar tot stand komt. U bent van 

harte welkom.  

Avondvierdaagse 
De avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van dinsdag 4 t/m vrijdag 7 juni 2019. 

Iedere avond wordt er 5 km gelopen door de groepen 1 t/m 5 en de 10 km door de 

groepen 6 t/m 8. Als school stimuleren we uiteraard het bewegen van kinderen. We 

hopen dat veel kinderen meelopen, want dan hebben we een gezellige en grote groep. 
 

De avondvierdaagse wordt georganiseerd/gefaciliteerd door de Activiteiten Commissie. 

De verantwoordelijkheid ligt dan ook bij de ouders. Als school bieden we de gelegenheid 

om de kinderen mee te laten lopen. Als er leerkrachten meelopen, dragen zij NIET de 

verantwoordelijkheid van uw kind op deze avonden. Ouders/verzorgers van de 

kinderen van groep 1 t/m 5 die meelopen, zijn verplicht om minimaal 1 avond mee te 

lopen als begeleider.  

  

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,50 per kind en wordt rond 30 mei automatisch van uw 

rekening afgeschreven. Dit bedrag is inclusief wat lekkers en drinken in de pauze.  

Voor de ouders/verzorgers die geen machtiging voor automatische incasso hebben 

afgegeven, vragen wij het bedrag van € 5,50 over te maken op rekening 

NL95 RABO 0104 8691 19 t.n.v. De Spreng Hoevelaken, o.v.v. A4D, naam leerling en 

groep.  (dit bedrag kan niet contant worden ingeleverd).  

 

Namens de ouders hebben Sandra van der Wurf (moeder Merlijn gr.7) en Jessica Meijers 

(moeder Sophie gr. 7) bij de start de coördinatie. 
 

Alle kinderen hebben al een inschrijfformulier ontvangen. Voor meer informatie kunt u 

een mail sturen naar nienke.lok@pcogv.nl 

 

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 

mailto:nienke.lok@pcogv.nl
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Medicatie  
Binnen het Kindcentrum zijn de regels omtrent medicatie aangescherpt. 

Dit zodat personeel goed overzicht kan houden, om veiligheid van kinderen te 

waarborgen en te voldoen aan regelgeving omtrent medicatie.  

 Medicatie wordt te alle tijden verstrekt aan de medewerkers. Het is niet toegestaan 

dat kinderen zelf medicatie in broodtrommels en tassen etc. bewaren. 

Paracetamol en Sinaspril vallen ook onder medicatie.  

 Medicatie dient door de ouder/verzorger aan het personeel verstrekt te worden in 

de originele verpakking met bijsluiter. 

 Personeel neemt contact met ouders/verzorgers op wanneer zij denken dat het 

verstandig is dat er medicatie wordt verstrekt. Bijvoorbeeld bij hoofdpijn waar een 

pijnstiller voor gegeven kan worden. Personeel belt en overlegt in deze gevallen 

altijd met ouders. 

 Wanneer kinderen regelmatig of structureel medicijnen gebruiken, hoeft er niet in 

elke situatie contact gezocht te worden. In deze gevallen maken ouders samen met 

de medewerker vaste afspraken over het toedienen van medicatie.  

 Bij kinderen op de opvang is er een handtekening van ouders nodig voor de 

toediening van medicatie. Dit kunt u regelen met de pedagogisch medewerker 

betrokken bij uw kind. 

 
 

Nieuws uit de peuteropvang 
 

Inschrijven Peuteropvang 
Na de zomervakantie gaan een aantal kinderen van de peuteropvang naar school. Er 

komen dan weer plaatsen vrij bij de Peuteropvang. Wilt u gebruik maken van de 

Peuteropvang voor na de zomervakantie en uw kind is twee jaar of ouder dan kunt u uw 

kindje ook al inschrijven voor Peuteropvang tot 12.00 uur of Peuteropvang XL tot 14.00 

uur. De inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de pedagogisch medewerkers. 

 

Meivakantie 
Van vrijdag 19 april tot en met 3 mei heeft de Peuteropvang meivakantie en gesloten.  
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HET TEAM VAN KINDCENTRUM DE SPRENG WENST 
IEDEREEN GEZEGENDE PAASDAGEN EN EEN 

ZONNIGE VAKANTIEPERIODE TOE. 
 

 
 

 
Kalender voor het gehele Kindcentrum  
19 april t/m 3 mei   Meivakantie 

12 mei    Moederdag 

16 mei en 21 mei   Oudergesprekken 

22 en 24 mei    Vieringen 

22 mei    Koffieochtend formatie 

 

LET OP :    De ouderavond op 28 mei is verzet naar 

een andere datum (start nieuwe schooljaar) 
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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  

   Docent:  

   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.  

 

mailto:meesterjeroen8@hotmail.com
mailto:haverkamp@hetnet.nl
mailto:haverkamp@hetnet.nl
http://www.judoschoolmidden.nl)/
mailto:haverkamp@hetnet.nl
mailto:rositavanoosten@hotmail.com
mailto:rositavanoosten@hotmail.com

