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Nieuws uit het Basisonderwijs
Personeel
Vorige week trouwde juf Rianne met Leonard: wat een bijzondere dag! Wij feliciteren hen
van harte en wensen hen hoop, geloof en liefde voor de toekomst. Leonard heeft de eerste
behandeling achter de rug en we hopen dat dit zorgt voor verbetering in zijn situatie.
De informatie over de groepsindeling voor komend schooljaar heeft u inmiddels ontvangen.
Wij zijn blij dat wij nieuwe leerkrachten mogen verwelkomen! Gwenda, Marjan en Manja
stellen zich hieronder aan u voor:
Gwenda van Elten

Hoi allemaal!
Via deze weg wil ik mij graag voorstellen. Mijn naam is Gwenda
van Elten. Ik ben 20 jaar en woon in Putten. In mijn vrije tijd
sport ik graag, en ik houd van lezen.
Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd aan de Pabo en na de
zomervakantie kom ik op De Spreng werken in groep 3/4.
Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan! Hopelijk
wordt het een leuk schooljaar, waarin we met elkaar veel mogen
leren. Ik hoop jullie allemaal na de vakantie op school tegen te
komen en beter te leren kennen!
Marjan Lelsz-Osinga

Hoi allemaal,
Terwijl ik dit schrijf, ben ik aan het bijkomen van een mooie
afscheidsavond en een musical van groep 8. Ik heb afgelopen
jaar weer een groep kinderen mogen begeleiden in hun laatste
jaar op de basisschool. Ik kijk terug, maar stiekem kijk ik ook al
vooruit naar het nieuwe schooljaar. Voor mij de start op een
nieuwe school. Een beetje spannend, maar ook heel erg leuk!
De afgelopen vier jaar heb ik als leerkracht gewerkt op een kleine
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dorpsschool in Ankeveen. Voor mij mijn eerste baan als juf, want toen had ik mijn Pabodiploma net op zak. Mijn sluimerende droom om ooit eens juf te worden op een basisschool
heb ik na een carrière in het bedrijfsleven toch waargemaakt en daar heb ik nog geen
moment spijt van gehad. Want wat word ik blij van een groep kinderen die ik individueel,
maar ook als groep een stap verder mag helpen in hun ontwikkeling. Ik krijg energie van
lesgeven, vind het belangrijk om kinderen echt te “zien” en kijk uit naar een fijne
samenwerking met het team.
Ik woon in Nijkerk, samen met mijn man Jorik en onze 3 kinderen, Ruben, Silke en Pepijn.
Voor nu wens ik jullie allemaal een fijne vakantie en ik kijk er naar uit om iedereen in
september te ontmoeten.
Manja Ragleti

Hallo allemaal, mijn naam is Manja en ik ben moeder van twee
zoons. Ik hou erg van reizen en skiën en ik speel ook graag een potje
tennis. Ik heb jaren met plezier lesgegeven op een MBO-school in
Amersfoort, maar nu is het tijd voor iets anders.
Na de vakantie ga ik één dag in de week lesgeven aan groep 6 en zal
ik ook als ondersteuner werkzaam zijn. Ik heb er erg veel zin in!

Hightea voor (groot)ouders
Vandaag was er een hightea voor alle (groot)ouders van De Spreng.
Aan het einde van het schooljaar willen wij alle (groot)ouders
bedanken voor hun hulp en betrokkenheid bij het Kindcentrum en bij
elkaar. Het is mooi om te zien hoeveel betrokken ouders er op De
Spreng rondlopen en wat er samen met ouders wordt neergezet voor
kinderen. De één is lid van de MedezeggenschapsRaad,
OuderCommissie of ActiviteitenCommissie, de volgende helpt mee met
de aanleg en het onderhoud van onze Beleeftuin, weer een ander
versiert de school of rijdt kinderen met de auto.
Dank daarvoor!
Er zijn een aantal ouders die structureel helpen, zij zijn beloond met
een cadeautje tijdens het Zomerfeest.

Informatieavond nieuw schooljaar
Bij de start van het nieuwe schooljaar, horen ook de informatiemomenten
voor de ouders van de groepen. Tijdens deze avond kunt u kennismaken
met de leerkracht(en) en zij zullen u algemene informatie geven over het
lesprogramma en de gang van zaken in de groep. De informatieavond staat
gepland op donderdag 19 september. Zet deze datum vast in uw
agenda. U leest hier in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar
meer over.
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Helpende Handen voor de Natuurlijke Beleeftuin
Wie o wie heeft er groene handen en/of vindt het fijn om te
helpen met het onderhoud van onze Natuurlijke Beleeftuin? De
kinderen werken hard in de moestuin en spelen veel in de
Beleeftuin, het is fijn als de tuin goed wordt onderhouden
(water geven, onkruid weghalen, klein snoeiwerk).
U kunt zich opgeven bij Arienne via directie.sh@pcogv.nl

Afscheid van groep 8
Afgelopen maandag namen wij afscheid van groep 8. Ze
voerden een geweldige musical op en werden daarbij
ondersteund door groep 7. De dag erna werd er samen met
groep 8 ontbeten en zwaaiden we hen uit. Er was nog een
gezellige middag voor onze achtstegroepers die was
georganiseerd door ouders.
Lieve groep 8: heel veel plezier op het voortgezet onderwijs!
Laat je zien, gebruik je talenten en maak het verschil!

Afscheid
Van sommige kinderen nemen wij afscheid omdat ze naar een speciale – of andere
basisschool gaan. Wij zullen jullie missen en wensen jullie een goede tijd toe op jullie nieuwe
plek! Kom nog eens langs om te vertellen hoe het met jullie gaat!

PBS KidsTeam
Vorige week heeft Ariënne evaluatie gehad met het PBS KidsTeam. Samen besproken ze hoe
het afgelopen jaar met PBS is gelopen. Ook keken ze naar hoe de sfeer is in de groep, hoe
de afspraken gaan en hoe de kinderen het vonden in het KidsTeam. Volgend schooljaar
starten we met een nieuw KidsTeam.
Esmée, Jan-Jelle, Thies, Lotte en Amber, dank jullie wel voor jullie serieuze en kritische blik.
Het was gezellig EN jullie hebben ervoor gezorgd dat PBS in de school steeds beter gaat!

Nieuws van de naschoolse lessen
Na schooltijd is er binnen ons Kindcentrum nog van alles te doen:
DANS, JUDO, VIOOLLES, GITAAR SPELEN, THEATER, ZINGEN, TEKENEN EN
SCHILDEREN, TECHNIEK en BLOKFLUIT SPELEN.
Ook komend schooljaar willen we graag betaalbare, leuke en goede lessen aanbieden voor
kinderen die graag hun talent willen ontdekken of willen ontwikkelen.
NIEUW IN HET AANBOD: danslessen door Laurens Hagen en theater – en
musicallessen door Jeroen de Boer

à KIJK VOOR HET NIEUWE AANBOD ONDERAAN DEZE NIEUWSBRIEF!
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Kalender
Zoals ieder jaar ontvangt u ook komend schooljaar weer een kalender met alle data en
informatie. Deze kalender wordt vanaf nu voor alle scholen binnen de stichting gemaakt en
wordt in de eerste week van het nieuwe schoolljaar uitgedeeld.

VeiligheidsMonitor
Een tijdje geleden hebben kinderen van groep 6, 7 en 8, ouders en leerkrachten de jaarlijkse
VeiligheidsMonitor ingevuld. Fijn dat zoveel ouders dit hebben ingevuld!
Wij willen u op de hoogte brengen van de uitkomst:
Kinderen voelen zich fijn op school en met hun klasgenoten. Ze zitten in een leuke klas. De
kinderen zijn sociaal sterk. Ze leven mee en denken meer na over verdriet en pijn van
andere kinderen. Ze vinden het fijn om zich nog meer gezien en gehoord te voelen in de
groep.
Mooi om terug te krijgen dat PBS een steeds prominentere plek in ons Kindcentrum krijgt.
Over het algemeen wordt er een hoge score behaald op de veiligheid in en om de school.
Vooral de kinderen geven aan zich veilig te voelen. Tijdens de pauzes en in de gang ligt voor
ons nog de taak om het toezicht meer te verdelen en de veiligheid van de kinderen nog
meer te waarborgen.
We zien gelukkig dat het percentage kinderen dat zich gepest voelt, afneemt. Het blijft
echter voor ons wel een aandachtspunt. Net als het feit dat 37% van de kinderen aangeeft
slecht te slapen.
Over het algemeen zijn we blij met de uitkomst en zien we een mooie groei wat
betreft de beleving van de sociale veiligheid van de kinderen op onze school.

KAMP groep 7/8 schooljaar 2019-2020
Het duurt nog even, maar na de zomervakantie zal al vrij snel het
kamp voor groep 7/8 zijn. Een paar dagen voor de kinderen om enorm
naar uit te kijken. We gaan dit jaar van 11 - 13 september naar
camping 't Boerenerf in Woudenberg. De kosten voor het kamp zullen
dit jaar € 52,50 zijn. Dit bedrag zal 6 september 2019 van uw rekening
afgeschreven worden.
Heeft u geen automatische incasso, wilt u dit bedrag dan voor 6 september 2019 storten op
rekeningnummer NL95 RABO 0104 8691 19 t.n.v. De Spreng o.v.v. de naam en de groep van
uw kind.
De kinderen voor de zomervakantie de kampbrief mee met meer informatie. Als er belangrijke
zaken zijn die wij moeten weten dan mag u dat en/of vragen mailen naar nienke.lok@pcogv.nl

Nieuws van (oud-leerling) Ilse Sauer

Mijn naam is Ilse Sauer en ik ben 14 jaar en ik woon in Hoevelaken. Enige tijd
geleden las ik over “Swim to Fight Cancer”, een initiatief om geld op te halen
voor onderzoek tegen kanker.
Omdat een goede vriend van ons ook kanker heeft en waarschijnlijk niet meer
beter wordt maakt mij dat heel verdrietig. Ik wil daarom ook iets doen. Vandaar
dat ik besloten heb om ook mee te zwemmen. Er is heel veel geld nodig voor
onderzoek tegen deze ziekte.
Voor meer informatie en hoe u mij kunt steunen: zie onderaan deze nieuwsbrief.
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Nieuws uit de KDV/BSO
Kinderopvang en buitenschoolse opvang in de vakantie
In de vakantie is de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang gewoon geopend. De
kindplanning (Carla Dokter) is afwezig van donderdag 25 juli tot en met 19 augustus.
Mocht u een dringende vraag hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij de medewerker op de
groep. Ons telefoonnummer is 06-48130350 of mail naar: kinderopvang.sh@pcogv.nl
Heeft u vragen over uw contract, dan kan eventueel een medewerker van kindplanning
Barneveld u helpen tijdens de afwezigheid van Carla. U kunt haar dan een mail sturen
kindplanning.barneveld@pcogv.nl. Als uw vraag kan wachten, dan neemt Carla uiteraard na haar
vakantie persoonlijk contact met u op.
De planning van de kinderopvang en de BSO in de vakantie is rond. De vakantiedagen, ruilingen
enz. heeft u kunnen doorgeven tot 17 juni. Wijzigingen en vakantiedagen die nu nog worden
doorgegeven via Konnect zullen daarom waarschijnlijk niet worden goedgekeurd. Dit in verband
met de geplande activiteiten en planning van de pedagogisch medewerkers. Wij wensen u een
fijne zomervakantie!

Nieuws uit de OuderCommissie
TERUGKOPPELING ENQUETE INZET STINT
Een tijd geleden is de enquête over de inzet van de Stint of andere alternatieve vervoersmiddelen
verstuurd naar de ouders van het KDV en de BSO.
De enquête is 26 keer ingevuld en de volgende resultaten kwamen hieruit naar voren:
§ 83% van de ouders geeft aan dat de Stint de voorkeur heeft als vervoersmiddel
§ 88% van de ouders geeft aan dat zij toestemming zouden verlenen om hun kind met de
Stint te laten vervoeren.
§ 92 % was het eens met de aanvullende voorwaarden die de oudercommissie heeft
voorgesteld
Een van de ouders suggereert als alternatief voor de Stint een auto te gebruiken. Deze suggestie
is besproken tijdens de laatste vergadering van de Oudercommissie. Nadelig bij een auto is het
aantal plaatsen. In de Stint passen 8 kinderen. In een grote auto passen 6/7 kinderen, waarbij
nog geen rekening gehouden is met ruimte voor autostoeltjes. Een busje is ruimtelijker maar
vereist meer vaardigheid van de chauffeurs.
De oudercommissie adviseert positief ten aanzien van het gebruik van de Stint, mits is voldaan
aan de extra veiligheidssuggesties van de OC en de wettelijk verplichte aanpassingen. Na de
zomer mogen de Stints waarschijnlijk weer de weg op. Als de directie besluit gebruik te maken
van de Stint zal er waarschijnlijk op zijn vroegst vanaf januari 2020 mee kunnen worden gereden
(i.v.m. de aanpassingen).
TERUGKOPPELING VERGADERING CENTRALE OUDERCOMMISSIE
Op donderdag 4 juli is er een vergadering geweest van de Centrale OuderCommissie (COC)
waarin de voorzitter van de Oudercommissie van de Spreng Hoevelaken is vertegenwoordigd.
Het belangrijkste onderwerp waarover de COC adviseert richting de bestuurders van de stichting
zijn de eventuele tariefaanpassingen aan het einde van het jaar. Het proces van vorig jaar is
geëvalueerd omdat dit wat moeizaam verliep. Er is afgesproken om half/eind oktober met de
COC bij elkaar te komen zodat daarna in de eigen Oudercommissie de eventuele
tariefaanpassingen besproken kunnen worden en er een advies kan worden gegeven. Dit advies
wordt vervolgens in november besproken in een 2e vergadering van de COC. Hiermee
verwachten wij dit proces soepeler te kunnen doorlopen.
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Nieuws uit peuteropvang
Zomervakantie
In de zomervakantie (van 22 juli t/m 30 augustus) is de Peuteropvang gesloten. Vanaf 2
september starten wij weer.
Alle kinderen die na de zomervakantie starten op de basisschool wensen wij een mooie en
leerzame tijd toe!
Wordt uw kind in de zomervakantie 4 jaar en gaat uw kind naar de basisschool, let u dan op
dat u uw contract tijdig opzegt. U kunt dan een mail sturen naar:
kindplanning.hoevelaken@pcogv.nl

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN MOOIE VAKANTIE TOE!
IN DE VAKANTIE IS DE KINDEROPVANG OPEN.
EN OP 2 SEPTEMBER GAAN DE DEUREN VAN DE SCHOOL WEER OPEN!

Kalender voor het gehele Kindcentrum
18 juli (8.30 – 9.15 uur)
22 juli t/m 30 augustus
2 september
11-13 september
18 september
19 september
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High-tea bedankmoment hulpouders
Zomervakantie
1e schooldag na de zomervakantie
Kamp groep 7/8
Schoolkorfbal clinic groep 4
Schoolkorfbaltoernooi groepen 5 en 6
Informatieavond
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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, theater, zingen en blokfluit spelen.
Ook komend schooljaar willen we graag betaalbare, leuke en goede lessen
aanbieden voor kinderen die graag hun talent willen ontdekken of willen ontwikkelen.
MAANDAG

THEATER/ZANG/MUSICALLES of
GITAAR BEGELEIDING
Docent: Jeroen de Boer (via meesterjeroen8@hotmail.com)
Zie informatie onderaan deze nieuwsbrief
DANSLES
Docent: Laurens Hagen (via www.ldcnijkerk.nl
Tijd: 14.15 – 15.00 uur

VIOOLLES

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

DINSDAG

MADSCIENCE: WETENSCHAP EN TECHNIEK
Data: april/mei

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

WOENSDAG

DANSLES
Docent: Laurens Hagen (via www.ldcnijkerk.nl
Tijd: 14.15 – 15.00 uur
JUDO
Docent: Erwin Timmermans (via www.judoschoolmidden.nl)
STRIJKERSENSEMBLE

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

DONDERDAG

GITAAR MELODIE
Docent: Rosita van Oosten
(via rositavanoosten@hotmail.com)
Zie informatie onderaan deze nieuwsbrief

BLOKFLUIT
Docent: Rosita van Oosten
(via rositavanoosten@hotmail.com)
Zie informatie onderaan deze nieuwsbrief
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NASCHOOLSE LESSEN VAN JEROEN DE BOER
In het nieuwe schooljaar biedt de Spreng weer een bruisend aanbod aan naschoolse
activiteiten.
Op maandag is er de mogelijkheid om na schooltijd deel te nemen aan 2 soorten workshops
bij Jeroen de Boer:
14.30: THEATER: de kinderen leren hier op improvisatie-wijze hoe je op en podium je
verhaal vertelt/speelt. gaandeweg ontstaat er een verhaal, dat ook echt opgevoerd gaat
worden.
15.15: ZANG/BEWEGING: voorheen was dit kidskoor XXL. We zingen liedjes uit
verschillende genres: musical, top 40, nederpop etc. Deze liedjes gaan we ook zingen tijdens
een afsluitend optreden.
Beide reeksen bestaan uit 20 lessen van 45 minuten en worden afgesloten met een
gezamenlijk optreden. De kosten bedragen 100 euro per reeks. Inschrijven voor beide
reeksen is mogelijk.
Daarnaast is er bij voldoende inschrijving weer de mogelijkheid om op maandag
GITAARLES LIEDBEGELEIDING te krijgen.
De kinderen leren dan verschillende akkoorden spelen op de gitaar, waarmee ze eenvoudige
liedjes kunnen begeleiden. Deze lessen starten vanaf 16.00 uur.
Alle lessen op maandag worden gegeven door Jeroen de Boer. Hij verzorgt al enkele jaren
naschoolse lessen op de Spreng
Heeft uw kind interesse, meldt hem / haar dan aan voor de proefles op maandag 16
september middels de inschrijflijst in de hal.
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NASCHOOLSE LESSEN VAN ROSITA VAN OOSTEN
Van september t/m juni zijn er in de schoolweken lessen.
De kinderen krijgen twee kansen om hun vaardigheden te laten horen:
- in december op de kerststallententoonstelling
- in maart/april op school tijdens de muziekavond
We sluiten de cursus feestelijk af.
BLOKFLUITLES
De cursus kost € 100,00 (exclusief materialen).
Voor eerstejaarskinderen kost het blokfluitboekje €3,- en voor tweedejaars en verder
ongeveer €9,20,- Sinds enkele jaren werken we met de kunststof blokfluit van Adriane
Breukink, de “droomfluit”. Deze blokfluit is speciaal ontworpen voor kinderen. Dit jaar is de
blokfluit rood. Ik kan de blokfluit bestellen, hij kost €29,- Voor kinderen die altblokfluit willen
spelen is de Yamaha-314III een verantwoorde keuze. €38,- (2016) Het boekje voor
eerstejaarsleerlingen heet: “Hoedje van papier”. Het ziet er leuk uit, is voordelig en we
krijgen het in een jaar uit.
GITAARLES
De prijs voor de cursus is dezelfde als voor de blokfluitlessen. Het is belangrijk dat het kind
een passende gitaar heeft. Daarom vraag ik aan de ouders om zelf een geschikte gitaar te
kopen. We hebben een speciale gitaarwinkel in Amersfoort: Kees Dee aan de Leusderweg.
We werken met de methode van Joep Wanders: ‘Go for… guitar – basic’
VERKORTE CURSUS
Voor twijfelaars bestaat de mogelijkheid van de verkorte cursus. In 10 lessen kennismaken
met het spelen op een instrument.
Voordeel: je zit er niet een jaar aan vast.
Nadeel: het is relatief duurder, 10 lessen voor € 50,Het kan zowel voor blokfluit, als voor gitaar of voor de combinatie van beide.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via 033-4330149 of per mail:
rositavanoosten@hotmail.com
Aanmelden kan per direct via telefoon en mail en graag voor 1 september aanstaande.
Geeft
§
§
§

u uw kind daarvoor op met de volgende gegevens:
Naam + groep + telefoon + mailadres
Type les (blokfluit/sopraan/alt/gitaar) en type cursus (jaarcursus/verkorte cursus)
Startniveau
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Nieuws van (oud-leerling) Ilse Sauer
Hallo,

Mijn naam is Ilse Sauer en ik ben 14 jaar en ik woon in Hoevelaken. Enige tijd geleden las ik
over “Swim to Fight Cancer”. Een initiatief om geld op te halen voor onderzoek tegen kanker.

Waarom doe ik mee?
Omdat een goede vriend van ons ook kanker heeft en waarschijnlijk niet meer beter wordt
maakt mij dat heel verdrietig. Ik wil daarom ook iets doen. Vandaar dat ik besloten heb om
ook mee te zwemmen. Er is heel veel geld nodig voor onderzoek tegen deze ziekte.

Wanneer doe ik mee?
Op 8 september 2019 ga ik dus zwemmen in Amersfoort.

Wat kun jij doen?
Mijn concrete vraag is of jij/jullie mij willen sponsoren om zo veel mogelijk geld op te halen
voor onderzoek tegen kanker.

Hoe doe je dat?
Ga naar de website www.swimtofightcancer.nl en ga naar Swim to Fight Cancer | Amersfoort
en vul bij Zoek een deelnemer “Ilse Sauer” in. Doneer zoveel als je kunt missen!

Dank je wel voor je steun!
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