
	
	
	
	

De Spreng: ‘Verwondering als bron’ 
 

 
                                             Nummer 2 

18 september 2020 

      Nieuws uit het Basisonderwijs 
 

Brengen en halen 
Vorige week hebben we de breng- en haalplekken veranderd. Dit loopt stukken beter en 
daarvoor onze grote dank. Behoud je afstand tot elkaar, want we hebben niet alleen de 
verantwoordelijkheid voor onszelf, maar ook voor elkaar. Zoals we al wel gemerkt hebben, is 
het virus nog lang niet beteugeld! 
	

Verwachtingsgesprekken  

Beste ouders/verzorgers, 
 
Op donderdag 24 september en dinsdag 29 september vinden de verwachtingsgesprekken 
met de leerkracht van uw kind plaats. 
Via de link in deze mail 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 ervoor zorgen dat u vóór maandag 28 september 17:00 bent ingeschreven voor de 
gesprekken? 
https://docs.google.com/document/d/1YbaYAqScBpbLeCexKhSyq9JJC0IseD4a190Z-
fVcjK0/edit?usp=sharing 

Oordopjes 
Alle kinderen van groep 3 tot en met groep 8 hebben oordopjes gekregen van school. Dit om 
te kunnen werken op de computer. Deze oordopjes verstrekken wij éénmalig. Dus als ze 
kapot zijn, kunnen wij niet voor nieuwe zorgen en moeten er vanuit thuis nieuwe komen 

NieuwsbriefHOEVELAKEN

KINDCENTRUM
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Information bulletin 
Vorige week is er, in plaats van de gebruikelijke informatieavond, per klas een 
informatiebulletin verstuurd. Wij hopen dat deze goed is ontvangen. Bij vragen en/of 
opmerkingen kunnen jullie altijd terecht bij de leerkracht van jullie kind.  
 

Schoolfotograaf 
Op donderdag 29 oktober zal de schoolfotograaf weer aanwezig zijn op school. Helaas 
kunnen wij i.v.m. het 'Coronaprotocol' geen broertjes/zusjes binnenlaten die niet bij ons op 
school zitten. Er zullen alleen gezinsfoto's gemaakt worden van broertjes en zusjes die bij 
ons op school zitten.  
 
In verband met de AVG-wetgeving, is het voor ons belangrijk om te weten of u geen 
bezwaar heeft dat uw kind op de groepsfoto staat. Mocht u hier wel bezwaar tegen hebben 
wilt u dit dan voor 22 oktober per mail aan de leerkracht van uw kind laten weten.  
 
		
	

Nieuws uit de KDV/BSO 
 

Opvang  
De afgelopen weken hebben wij ook te kampen gehad met veel zieken. Gelukkig hebben we 
dit met elkaar kunnen opvangen, maar het werd ook duidelijk dat er ook schaarste is qua 
opvangmedewerkers en met name bij de BSO. Daarom is er vanuit de PCO Gelderse Vallei 
een actieve werving gestart om meer opvangmedewerkers aan de stichting te verbinden. 
Dus ben je zelf geïnteresseerd in een leuke baan in de opvang of ken je iemand die hier 
geknipt voor zou zijn; neem contact met ons op! 
	

Dag van de leidster 	
Donderdag was het ‘De dag van de Leid(st)er”. Op deze dag wordt de betrokkenheid, kennis 
en kunde van de leiders en leidsters in de kinderopvang gevierd. Vanuit de stichting hebben 
alle medewerkers van de opvang een leuke attentie gekregen. Op het kaartje stond; Je bent 
broodnodig! En niets is minder waar! 

GGD-rapport 
In de vakantie kwam de GGD langs voor haar jaarlijkse inspectiebezoek (BSO). De GGD was 
heel tevreden en we voldoen voor alle opvangsoorten aan de voorwaarden waarop wordt 
getoetst.   
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Daar zijn we heel blij mee! De rapporten zijn te vinden op onze site.   
 

Herfstvakantie 
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 herfstvakantie komen: 
- afwezig zijn 
- vaste dagen in de vakantie wilt ruilen (d.m.v. ruildagen aanvragen) 
- of extra dagen wilt gebruiken in de vakantie, dit gaat dan van de (vakantie)tegoeden af of 
tegen betaling. 
 
Willen jullie dit vóór 21 september invoeren in de Konnect app/-webportaal, dit in verband 
met de planning van de medewerkers en eventuele activiteiten. 
Na 7 oktober krijgen jullie van ons bericht of de extra dag(en) en/of ruildag(en) toegekend 
zijn. Als er nog vragen zijn dan kunnen jullie een mail sturen naar klantcontact@pcogv.nl. 

 
 

Nieuws uit peuteropvang 
 

Herfstvakantie	
De Peuteropvang kinderen hebben vakantie van 19 t/m 23 oktober. Dan is er geen opvang 
voor de kinderen van de Peuteropvang 
	

 
Kalender voor het gehele Kindcentrum  
26 en 29 september   Verwachtingsgesprekken 
30 september    Start Kinderboekenweek 
5 oktober    Dag van de leraar 
14 oktober    viering PO t/m gr 3 
16 oktober    viering gr. 4 t/m 8 
19 t/m 23 oktober   Herfstvakantie 
29 oktober    Schoolfotograaf (informatie volgt nog) 
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Algemene informatie 
 

LDC	
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Logopedie  

  
Ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen...we gebruiken onze communicatie er voortdurend bij. 
Daarom is er in Kindcentrum de Spreng Logopedie voor de allerkleinsten en de 
allergrootsten. In het pand en via beeld. Fijn en dichtbij.   
Voor tekstbegrip, spelling, lezen, spraak, spreken (taal), mondgedrag, slikken, auditieve 
functies, rustig gewaardeerd gedrag en nog veel meer. Voor onze toekomstige beroepen, 
onze gezondheid en veiligheid.   
 
Wie logopedie wil belt 06-10261226   
De logopedist plant dan binnen 1 werkdag de behandeling voor de komende week met u 
in.   
Mailen kan ook: elinegeraars.logopedie@gmail.com   
We werken covid-19 preventief in de directiekamer op woensdag. Behandelen vanaf dit 
schooljaar gelukkig weer wekelijks en meerwekelijkse behandelingen worden daarbij 
mogelijk.   
Voor extra expertise kunt u uw verzoeken doorgeven op 06-44906463  
 
Vriendelijke groeten,  
De Logopedisten van de Logopediepraktijk in Kindcentrum de Spreng.  
	

Schooltuin 
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Onze school heeft prachtige schooltuin waar wij heel trots op zijn en waar de kinderen elke 
dag weer heerlijk in spelen, ontdekken en van genieten. Wij zijn op zoek naar ouders/ 
verzorgers die het leuk vinden om ons af en toe te komen helpen met de werkzaamheden in 
de tuin. Denk onder andere aan onkruid wieden, snoeien.   
Wij zullen een paar keer per jaar bij elkaar komen om diverse tuinklussen te gaan doen. Ook 
al komt u maar één keer; vele handen maken licht werk!  
 
Aanmelden kan bij juf Ester Baas ester.baas@pcogv.nl 

Activiteiten preventie gemeente Nijkerk 
Vanuit preventie hebben we verschillende activiteiten voor jeugdigen en ouders binnen 
Nijkerk. In de bijlage treffen jullie de activiteiten aanbod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


