
 
 
 
 

De Spreng: ‘Verwondering als bron’ 

 

                                             Nummer 1 

04 september 2020 

      Nieuws uit het Basisonderwijs 
 

 

Personeel  
Deze week zijn er twee nieuwe collega’s begonnen. Te weten juf Engelien en juf Anneke. Juf 

Engelien werkt op vrijdag in groep ½ a en juf Anneke werkt op de woensdag in groep 4. Wij 

wensen zowel juf Engelien als juf Anneke veel werkplezier! 

 

Studiedag Leerkrachten 

Dinsdag 15 september hebben de leerkrachten een studiedag en hebben alle leerlingen vrij. 

Halen/brengen 
We merken dat het halen en brengen van de kleuters lastig is vanwege de gewenste eenrichting 

in de steeg naast het kleuterplein. Dit leidt tot veel frustraties. Om ervoor te zorgen dat iedereen 

de 1,5 meter afstand tot elkaar kan behouden, hebben wij een alternatief bedacht. De kleuters 

kunnen worden gebracht en gehaald op het grote plein en groep 7 en 8 komen binnen via het 

kleuterplein. De haal- en brengtijden veranderen niet.  

 

Hieronder vinden jullie de volledige uitleg. 

 

VANAF MAANDAG 7 SEPTEMBER 2020 GAAT ONDERSTAAND HAAL-EN BRENGROOSTER IN 

 
Groep ½: 

Ouders brengen en halen de kinderen op het grote plein. Ouders mogen op het grasveld staan. 

Kinderen zetten hun fietsen in de fietsenrekken op het plein bij de Hobbit 

Brengen: De kinderen verzamelen op het panna-veldje en gaan op de bankjes zitten bij de 

leerkracht. 

Halen: Leerkracht loopt met kinderen naar panna-veldje. Leerling mag gaan als de ouders op het 

grasveld staan 
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Groep 3-6 

Ouders wachten op het grasveld voor de Hobbit. Kinderen zetten hun fietsen in de fietsenrekken 

op het plein bij de Hobbit. Groep 3 en 4 verzamelen buiten bij de boom met het bankje. Groep 

4/5 en 5/6 gaan zelf naar binnen. 

 

Groep 7 en 8 

Kinderen komen via het steegje en zetten hun fietsen op het kleuterplein. Ze gaan door de deur 

bij het kleuterplein naar binnen. Er wordt afscheid van ouders genomen aan het begin/eind van 

het steegje, zodat het steegje “volwassenvrij” wordt. 

 

 
 
 

Ventilatie school 
De ventilatie op PCOGV kindcentra voldoet aan de eisen  

Na de verplichte check van de ventilatie van onze schoolgebouwen en kindcentra kunnen we 

vaststellen dat op alle locaties aan de eisen wordt voldaan.  

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het 

verspreiden van corona. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. 

Uit adviezen van het RIVM blijkt dat de huidige eisen aan ventilatie in schoolgebouwen door 

corona niet aangescherpt hoeven te worden (Bouwbesluit, etc.).  

In de praktijk blijkt echter dat niet alle scholen in het land aan de huidige eisen voor ventilatie 

voldoen. Minister Slob heeft daarom het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) 

ingericht en bepaald dat alle scholen een check moeten doen, om zicht te krijgen op welke 

scholen de ventilatie wel of niet voldoet aan de eisen en wat nodig is om dit eventueel op orde te 

brengen.  

De gebouwen van PCOGV zijn in de laatste zomervakantieweek gecheckt door gespecialiseerde 

bedrijven. Alle gebouwen voldoen aan de eisen voor ventilatie 
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Herhaalde oproep: werving nieuw lid MR/OC: 
Vanwege het aangekondigde vertrek van Joyce Dorst zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

ouder die haar plaats wil innemen in de oudergeleding.  

Omdat we zo kort voor de zomer zitten zijn wij op zoek naar iemand die zich vanaf het nieuwe 

schooljaar (2020/2021) voor een termijn van 3 jaar beschikbaar wil stellen. 

 

We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om 

mee te denken en het onderwijsbeleid te volgen, geef je dan op! 

Mocht je vragen hebben over de MR dan kun je altijd een van onze leden aanspreken. 

 

De MR bestond vorig schooljaar uit: Sandra Doppenberg en Nienke Lok, namens de Spreng en 

Joyce Drost en Erik van ‘t Veer namens de ouders.  

De plaats van Nienke wordt dit schooljaar ingenomen door Marian Lelsz.  

 

Wij werken als Medezeggenschapsraad overigens nauw samen met de Oudercommissie die 

vertegenwoordigd wordt door Hans Hugo van Wegen, Max de Kloe en Paula Berkhoudt. De OC 

en MR vormen samen in de praktijk een Kindcentrumraad met, op een aantal specifieke 

onderwerpen na, een gezamenlijke agenda en vergaderplanning. 

 

U kunt zich kandidaat stellen door een mailtje te sturen naar kindcentrumraad.sh@pcogv.nl  

 

Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. 

 

Wat doet de MR? 

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen 

(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een 

afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de 

school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van 

middelen, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op 

school en ouderparticipatie. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de 

school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen 

haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten 

zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, 

formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). 

Voor sommige zaken heeft de oudergeleding instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding 

adviesrecht of andersom. 

 

Wat doet de OC? 

Op de Spreng hebben we voor het Kinderdagverblijf en de Buitenschoolse Opvang een eigen 

OuderCommissie (OC). Het doel van een OuderCommissie (OC) is om gezamenlijk met de Spreng, 

de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. De OC heeft een adviesrecht over diverse 
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aspecten van de opvang. De OC vergadert enkele malen per jaar samen met de 

MedezeggenschapsRaad(MR) aangezien een aantal onderwerpen op elkaar aansluiten en we zo 

ook meer vanuit de gedachte van een Kindcentrum (0-12 jaar) werken. 

 

De enige voorwaarde om deel te mogen nemen aan de OC is dat je minimaal 1 kind op het 

Kinderdagverblijf of de Buitenschoolse Opvang hebt. Verder is iedereen welkom! Heb je 

belangstelling of wil je nadere informatie over een rol in de OC, meld je dan aan via oc@de 

spreng.com. 

 

M.b.t. de corona maatregelen: 

OC, MR en AC overleggen mogen buiten schooltijden overleggen en hiervoor gelden dezelfde 

uitgangspunten (triage en 1,5 m). 

 

Schoolfotograaf 
Deze week hebben jullie de jaarkalender mee naar huis gekregen. Hier staat nog niet de 

schoolfotograaf nog niet in vermeld. De schoolfoto’s worden gemaakt op donderdag 29 

oktober. Verder informatie volgt nog. 

Korfbaltoernooi 
Het schoolkorfbaltoernooi is op woensdag 16 september. Verder informatie volgt nog via de 

weekbrief van de betreffende groepen.  

Luizencontrole 
Zolang er nog coronamaatregelen worden gehanteerd willen wij jullie vragen om de kinderen zelf 

te controleren op luizen. Mochten jullie luizen aantreffen, willen jullie dit dan doorgeven aan de 

betreffende leerkracht? 

AVG  
Wij hanteren ook dit schooljaar het formulier “toestemming publicatie beeldmateriaal”, die u al 

eerder heeft ingevuld. Willen jullie dit toch wijzigen of opnieuw inleveren dat kunnen jullie een 

nieuw formulier opvragen door een mail te sturen naar administratie.sh@pcogv.nl. 

  

In geval van nood 
Als er wijzigingen zijn. wat betreft: adres, telefoonnummer, email-adres en/of noodnummers. 

Dan willen wij jullie vragen dit door te geven door middel van een email te sturen naar 

adminstratie.sh@pcogv.nl 

  

 

Nieuws uit de KDV/BSO 
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Studiedag Leerkrachten en opvang BSO 
Dinsdag 15 september hebben de leerkrachten een studiedag en hebben alle leerlingen vrij.  

U kunt in de konnect-app aangeven (tot en met 8 september) 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 

 

Telefoonnummer KDV en BSO 
Voor dringende vragen kunt u ons bereiken via het volgende mobiele telefoonnummer: 

- voor het kinderdagverblijf (KDV):   06-48130350 

- voor de Buitenschoolse Opvang (BSO):  06-43456618 

 
 

Nieuws uit peuteropvang 
 

 

Telefoonnummer PO 
Voor dringende vragen kunt u ons bereiken via het volgende mobiele telefoonnummer: 

06-48130350 
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