
	
	
	
	

De Spreng: ‘Verwondering als bron’ 
 

 
                                             Nummer 4 

16 oktober 2020 

      Nieuws uit het Basisonderwijs 
 

 

Personeel 
Zoals velen van jullie al weten is de man van juf Rianne ernstig ziek. Afgelopen jaar heeft hij 
vele behandelingen ondergaan en ging het lange tijd best goed. Helaas hebben zij vorige 
week te horen gekregen dat hij is uitbehandeld. Artsen kunnen niets meer doen. Een 
verdrietig bericht wat veel impact heeft op haar en de naasten van haar en Leonard.	  
Juf Rianne heeft aangegeven door te werken zolang dat gaat. Het kan zijn dat zij op den duur 
minder gaat werken. Juf Dina zal dan een deel van haar taken overnemen.	  
Mocht jullie een blijk van medeleven willen geven aan Rianne, dan willen wij jullie vragen dit 
te doen middels een kaartje of een mail. Op school wil Rianne zich vooral richten op de 
kinderen en het lesgeven.  

Vacatures 
Sinds vorige week staat er een vacature online voor een leerkracht in de instroomgroep die 
op 1 januari gaat starten. Mochten jullie mensen kennen die op zoek zijn naar een andere 
baan? Attendeer ze dan op de website: https://werkenbijpcogv.nl/instroom-spreng-
hoevelaken/ 
 
Ook staan er veel vacatures open voor pedagogisch medewerkers. Ook hiervoor geldt; deel 
dit zoveel mogelijk. De nood is hoog binnen de stichting. https://werkenbijpcogv.nl 
	

Aankondiging Tevredenheidsonderzoek 
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van onze kindcentra is voor ons erg 
belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons van 
belang. Graag stellen we u in de gelegenheid ons te laten weten wat u belangrijk, waardevol 
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en plezierig vindt aan ons kindcentrum. Ook horen we graag of èn op welke punten 
verbeteringen nodig zijn. 
 
Iedere twee jaar peilen we daarom de tevredenheid onder ouders, maar ook onder leerlingen 
(groep 5 t/m 8) en medewerkers. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Scholen met Succes. 
Volgens stricte privacyprotollen ontvangt u binnenkort van Scholen met Succes een 
uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Deelname is anoniem, in de rapportage 
zijn antwoorden van individuen niet te herleiden. Het invullen van de vragenlijst duurt 
ongeveer 10 minuten. Wij zullen in januari 2021 de resultaten bekend maken.  
 
De vragenlijst voor leerlingen van groep 5 t/m 8 wordt op school afgenomen.  
	

Veiligheid 
De verkeersituatie bij het halen en brengen baart ons grote zorgen. Meerdere malen krijgen 
wij van omwonenden en andere bezorgde ouders te horen, hoe druk en onoverzichtelijk de 
situatie voor school is. Een ongeluk met een kind op de fiets is van de week ter nauwer nood 
voorkomen. Kom lopend of op de fiets en als het niet anders kan met de auto. Zet auto’s in 
de daarvoor bestemde vakken en niet op de stoep.  
	

Schoolfotograaf 
Op donderdag 29 oktober zal de schoolfotograaf weer aanwezig zijn op school. Helaas 
kunnen wij i.v.m. het 'Coronaprotocol' geen broertjes/zusjes toelaten die niet bij ons op 
school zitten. Er zullen alleen gezinsfoto's gemaakt worden van broertjes en zusjes die bij ons 
op school zitten. Mochten jullie bezwaren hebben dat jullie kind(eren) op de foto gaat/gaan, 
dan kunnen jullie dit aangeven op: directie.sh@pcogv.nl 

PCOGV is gestart met de nieuwe 
organisatiestructuur 	
Sinds 1 augustus 2020 werkt PCO Gelderse Vallei met een nieuwe organisatiestructuur. We 
verwachten dat deze nieuwe structuur helpt om nog meer en beter samen te werken als één 
team, binnen locaties en tussen locaties. Er is een schat aan talenten, kennis en ervaring, die 
we willen uitbouwen en benutten, niet alleen voor de eigen locatie, maar ook breder. Zo 
worden krachten beter gebundeld en er kan meer met en van elkaar geleerd worden. De 
eigenheid van de locaties staat hierbij centraal; we benutten juist de diversiteit die er op de 
locaties is. We willen zo nog beter kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen in 
onze regio. 	
De nieuwe managementstructuur houdt in dat we clusters hebben gemaakt van 3 of 4 
kindcentra, onder leiding van een clusterdirecteur. De locatiedirecteur is verantwoordelijk 
voor de dagelijkse gang van zaken op het kindcentrum en houdt zich voornamelijk bezig met 
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de kwaliteit en ontwikkeling van het aanbod van opvang en onderwijs. De clusterdirecteuren 
ondersteunen op gebied van bedrijfsvoering, strategie, huisvesting, etc. en zien toe op de 
samenhang tussen de locaties/clusters en met de maatschappelijke ontwikkelingen. 	
PCO Gelderse Vallei heeft twee huidige directeuren benoemd tot clusterdirecteur en er zijn 
twee nieuwe clusterdirecteuren van buiten aangetrokken. 	
	
De clusterindeling is als volgt: 	
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 
Luuk van der 
Heijden 

Martijn Blokhuis Anneke Oosterom Arco van 
Houwelingen 

Fontein Lijsterhof De Koningslinde De 
Hoeksteen/Vlindertuin 

Spreng 
Hoevelaken 

Fontein Burgthof Holk Van den Bergh Oranje-Nassau 
Spreng Barneveld Prins Willem 

Alexander 
De Branding 
Norschoten 

Koningin Juliana 

Het Anker Holk Doornsteeg De Branding Veller  
	

Activiteitencommissie (AC) 
Beste allemaal,  
Vanuit de activiteiten commissie een berichtje om iedereen op de hoogte te brengen waar 
we mee bezig zijn. Door corona gaan dingen voor ons ook anders dan normaal. Afgelopen 
dinsdag avond hadden we de première van een eerste vergadering via ZOOM, in plaats van 
bij de Haen in het dorp.  
	
Elk jaar zijn er een aantal activiteiten waarbij wij de leraren onder steunen, hierbij kan je 
denken aan Sinterklaas, het kerstfeest, Pasen, koningspelen. Maar ook spullen klaarzetten 
voor kamp, en een kopje koffie schenken bij het afscheid van groep 8.  
Dit jaar komen er wat vragen naar voren met betrekking tot de ouderbijdrage. Afgelopen jaar 
zijn er een aantal activiteiten niet door gegaan in verband met Corona. Het geld van de 
ouderbijdrage zal altijd ten goede komen van de kinderen. We hebben opties besproken 
zoals een duurder schoolreisje, een éénmalig bedrag per klas, wat in overleg met de leraar 
vrij te besteden is (denk aan mooi boek, excursie, uitje enz.) voor een klassenouder om te 
besteden aan de klas, aanschaf van materialen enz. We zullen jullie hiervan op de hoogte 
houden.  
	
Daarnaast zijn wij op zoek naar nog 2-3 ouders uit de onderbouw, die ons willen komen 
helpen bij deze activiteiten. En nee niet bij allemaal ;-) Hiervoor mag je contact op nemen 
met Hiltje Kuijt (familie.e.h.kuijt@gmail.com – 06 3050 1518) moeder van Eliza (groep 3) en 
Marieke (groep 1)  
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Hieronder een foto van tijdens de dag van de leraar waarbij normaal de leraren een 
kleinigheidje krijgen en taart, door corona nu een “coronaproof” pakketje voor een lekker 
koffie/thee momentje.  
 
Groeten namens de AC  
Hiltje Kuijt 
	

	
	
 
Zoals jullie hiervoor hebben kunnen lezen worden er door de ActiviteitenCommissie, ook in 
deze coronatijden, activiteiten georganiseerd. Om deze activiteiten te bekostigen, worden 
jullie als ouders/verzorgers (jaarlijks) gevraagd een vrijwillige ouderbijdrage te betalen.   
De ouderbijdrage is dit jaar ook weer gesteld op € 22,00.   
 
Hebben jullie een automatische incasso afgegeven dan wordt dit bedrag rond 20 november 
van uw rekening afgeschreven 
  
Hebben jullie niet gekozen voor automatische incasso, willen jullie dan het bovenstaande 
bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL95 RABO 0104 8691 19 t.n.v. AC De Spreng 
te Hoevelaken. Voor een goede afwikkeling vragen wij jullie de voor- en achternaam van 
jullie kind(eren) en groep als betalingskenmerk te vermelden.   
 
Alvast bedankt!   

Wie komt ons helpen op woensdag 11 
november?  
Oproep woensdag 11 november zal “Juffie in het Groen” op ons Kindcentrum aanwezig zijn 
om in onze tuin aan het werk te gaan. Mochten jullie een paar uurtjes over hebben op deze 
dag om mee te helpen met licht tuinwerk zoals snoeien, onkruid wieden o.i.d. dan zijn jullie 
van harte welkom! Op school hebben wij wel wat tuingereedschap maar neem zelf 
tuinhandschoenen en eventueel een snoeischaar mee?  
	
Vanaf 08.45 uur zal er gewerkt worden in onze schooltuin; graag tot ziens!! Voor vragen en of 
opmerkingen kunnen jullie contact opnemen met ester.baas@pcogv.nl, leerkracht groep 4. 
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Studiedag leerkrachten 
Woensdag 18 november 2020 is er een studiedag op school. Alle kinderen van het 
basisonderwijs hebben op deze dag een vrije dag. 
 
. 
		
	

Nieuws uit de KDV/BSO 

Studiedag leerkrachten 
Woensdag 18 november 2020 is er een studiedag op school. De kinderen die een 
vakantiecontract hebben voor de woensdag, mogen de hele dag komen. Hebben jullie 
normaal op woensdag opvang voor jullie kind(eren) en willen jullie graag de hele dag 
opvang? Dan kunnen jullie dit aangeven in Konnect (tot en met woensdag 28 oktober). Kies 
dan voor extra opvang van 8.30 tot 14.00 uur.   
Als jullie voor deze woensdag (18 november) andere opvang hebben geregeld en jullie 
kinder(eren) komen niet naar de opvang, dan deze dag graag afmelden in Konnect. 
 
Op deze studiedag zijn de Kinderopvang en Peuteropvang gewoon geopend.  
	

Activiteiten BSO in de herfstvakantie 
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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 
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Kalender voor het gehele Kindcentrum  
19 t/m 23 oktober   Herfstvakantie 
29 oktober    Schoolfotograaf 
9 november Deze week geen kijkmoment ouders (ivm Coronamaatregelen) 
11 november   Tuindag opgeven bij ester.baas@pcogv.nl 
12 en 17 november  oudergesprekken opvang en onderwijs 
18 november   Studiedag 
 

 
 
 
 
 
 
     
 


