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Nieuws uit het Basisonderwijs
Algemeen

Sluiting
Helaas kregen we van de week het bericht dat het kindcentrum moest sluiten. Dat we
voorlopig tot 18 januari 2021 alleen noodopvang mogen bieden. Voor ons was dit echt heel
onverwacht en we waren er allemaal een beetje van ‘van slag’. De woensdag, donderdag en
vrijdag zijn gebruikt om ervoor te kunnen zorgen dat we online-onderwijs kunnen gaan
verzorgen vanaf 4 januari en de noodopvang vorm kunnen geven. Ik zal jullie steeds op de
hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

Onderwijs

Personeel
Juf Maaike staat op woensdag voor groep 7. Door alle Corona-ontwikkelingen zijn er veel
taken voor haar bijgekomen. Zij kan door haar lesgevende taken, het werk dat er nu ligt niet
naar behoren uitvoeren. Daarom is zij tot de voorjaarsvakantie vrijgesteld van lesgevende
taken om ruimte te geven aan de hoeveelheid werk dat er ligt.
Juf Engelien van groep 1/2b heeft helaas aangegeven te willen stoppen per 1 januari omdat
ze zich volledig wil gaan richten op het speciaal onderwijs. En juf Anneke die op woensdag in
groep 4 staat heeft aangegeven dat groep 4, voor 1 dag in de week, door persoonlijke
omstandigheden te zwaar op haar drukt. Afgelopen week heb ik gesprekken gevoerd om
deze gaten op te kunnen vullen. Ik ben blij te kunnen zeggen dat dit gelukt is.
In groep 1/2b zal juf Anneke op vrijdag de groep overnemen van juf Engelien.
Juf Ester Baas is voortaan op donderdag vrij. Op die dag zal juf Annebeth voor groep 4
staan. Juf Annebeth stelt zich hieronder even voor.
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Juf Marjan is voortaan op vrijdag vrij. Op die dag zal juf Annebeth voor groep 7 staan.
Juf Annebeth heeft vorig jaar al een paar keer ingevallen bij ons op school en werkt nu al
een tijdje als invaller van een zwangerschapsverlof op de Oranje Nassau in Nijkerk. In de
volgende nieuwsbrief zal zij zich voorstellen.
José van der Waaij zal vanaf maandag 4 januari 2021 starten in groep 5/6. Zij zal voorlopig
op de maandag en de dinsdag in deze groep werken. Dina zal zo lang nodig op de woensdag
donderdag en vrijdag werken.
José heeft ruime ervaring in het regulier- en het speciaal onderwijs.
De betrokken ouders zijn over bovenstaande allemaal apart geïnformeerd.
Juf Juliette zal per 4 januari de instroomgroep starten.
Door het online lesgeven, zal de start van al deze nieuwe leerkrachten anders zijn dan
anders. Maar alle drie zijn betrokken geweest met de voorbereidingen voor het online
lesgeven.

Herhaald bericht: Nieuwe aanmeldingen
Wij zijn blij met alle aanmeldingen voor nieuwe kinderen! Kindcentrum De Spreng groeit!
Het is fijn als u uw kind(eren) al opgeeft zodat wij weten welke kinderen wij wanneer
kunnen verwachten. Indien uw kind (bijna) 3 jaar is en u wilt uw kind aanmelden voor het
basisonderwijs, dan willen wij u vragen dit zo spoedig mogelijk door te geven (uiteraard als
u dit nog niet heeft gedaan).
Het aanmeldingsformulier kunt u vragen aan Carla (administratie) of aan Ester Esveldt of
Tjabiene. Of een mail te sturen naar administratie.sh@pcogv.nl.
Ook als u kinderen nu nog op de peuteropvang en/of het kinderdagverblijf zitten en u heeft
uw kind nog niet aangemeld voor het basisonderwijs. Kunt u uw kind alvast aanmelden.

Vakantierooster 2021-2022
Voor in de agenda:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
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18 oktober 2021
27 december 2021
28 februari 2022
15 april 2022

22 oktober 2021
7 januari 2021
4 maart 2022
18 april 2022

25 april 2022
26 mei 2022
6 juni 2022
11 juli 2022

6 mei (incl. Koningsdag) 2022
27 mei 2022
6 juni 2022
19 augustus 2022

Overig:

MR/OC
Per abuis zijn er de verkeerde mailadressen in het stukje van MR/OC in de vorige nieuwsbrief
terecht gekomen.
De mailadressen moeten zijn:
mr.dsh@pcogv.nl of oc.dsh@pcogv.nl

Enquête cultuuronderwijs/jeugdtheater
De provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen laten door adviesbureau BMC een
onderzoek uitvoeren naar de wensen van basisschoolleerlingen en hun ouders/verzorgers
ten aanzien van jeugdtheater. Jeugdtheater is theater (bijvoorbeeld: verteller,
poppentheater, toneelstuk etc) speciaal voor kinderen.
BMC heeft hiervoor een online enquête opgezet die ingevuld kan worden door de
ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen. Vriendelijk vragen wij u om deze enquête in te
vullen. Dat kan via de link: https://www.bmc.nl/info/onderzoek/cultuurgelderlandouders
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten
De vragen in deze enquête hebben betrekking op het schooljaar 2018 – 2019. Wij hebben
voor dit schooljaar gekozen omdat dit het meest recente normale schooljaar is.
Heeft u vragen over dit onderzoek, neem dan contact op met Annelieke van den Heuvel via
mail: annelieke.van.der.heuvel@bmc.nl of tel 06 20 08 31 59 (onderzoeker/ data-analist
enquête) (op vrijdag afwezig) of met Johan Boonekamp via mail: johan@dck.nu of tel 06
514 24 341 (projectleider).
Wij danken u heel hartelijk voor uw medewerking!

Nieuws uit de KDV/BSO
Opvang
Kelly heeft vorige week aangegeven dat zij per 1 maart een nieuwe baan heeft gevonden bij
SKA in Amersfoort. Zij zal daar 36 uur gaan werken. Ik persoonlijk vind dit heel erg jammer
en ik denk velen met mij, maar voor Kelly is dit een hele mooie stap. Goed gedaan Kelly en
gefeliciteerd!
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Kerst
Wij hopen dat jullie erg hebben genoten van de kerstfilm met het thema “Licht”. Wij vonden
het in ieder geval een feest om dit te mogen maken met de kinderen. Helaas konden er door
de schoolsluiting veel dingen niet doorgaan. Maar ondanks alles:
Namens Kindcentrum de Spreng wensen wij iedereen fijne kerstdagen en
alvast een gelukkig nieuwjaar!

Laten we 2020 achter ons laten en hopen op een voorspoedig 2021. Een jaar waarin alles
weer lichter en normaler kan worden.
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