
 
 
 
 

De Spreng: ‘Verwondering als bron’ 

 

 
                                             Nummer 3 

2 oktober 2020 

      Nieuws uit het Basisonderwijs 
 

 

Algemeen 
Het is alweer oktober en ik ben hier alweer ruim een maand aan het werk. Ik heb het 
ontzettend naar mijn zin, maar merk dat ik het contact met de ouders erg mis. Ik kan mij 
voorstellen dat het voor jullie ook vreemd is om niet te weten wie nou die nieuwe directeur 

is. Ik heb de afgelopen tijd meerdere keren geholpen bij het ontvangen van de kleuters en 
heb daar een aantal leuke gesprekken gehad met ouders. Door de verscherpte corona 
maatregelen wordt het op het ogenblik ook niet makkelijker om elkaar te ontmoeten. We 

hopen maar op betere tijden.  
 
Aankomende maandag is het De dag van de leerkracht! Zeker in deze bijzondere tijden laten 

zij een enorme flexibiliteit en inzet zien. Een mooi moment dus om hier even bij stil te staan. 

Invalprocedure 
Gisteren ontvingen jullie de brief met de aangescherpte corona-maatregelen en wat de 
consequenties zijn voor scholen van PCOGV. Er wordt daar onder andere gesproken over het 
uitvallen van leerkrachten door klachten of ziekte. We hebben daar hier al mee te maken 

gehad en zullen hier in de nabije toekomst nog veel meer mee te maken krijgen ben ik bang. 
Daarom vind ik het van groot belang om jullie mee te nemen in onze invalprocedure. 

 
Het is als volgt: Als een leerkracht zich ziekmeldt of corona-gerelateerde klachten heeft dan 
benaderen wij meteen onze invalpool. Mochten zij niemand kunnen leveren, dan gaat bij ons 

het invalprotocol in. Dit houdt in dat klassen worden opgedeeld. Mocht het ziekzijn langer 
dan één dag duren, dan proberen wij ook voor de volgende dagen inval te regelen. Mocht 
het zo zijn dat er bij de tweede dag nog steeds geen invalleerkracht beschikbaar is, dan 

vragen wij jullie om de kinderen van de betreffende klas thuis te houden. Mocht het nog 
langer duren, dan zullen wij, de klassen die thuis moeten blijven, laten rouleren. 
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Beslisboom (o tot en met groep 8) 
Bijgaand treffen jullie de beslisboom aan die wij momenteer hanteren voor alle kinderen van 

0 jaar tot en met groep 8. 
 

Vieringen 
De vieringen die gepland staan gaan wel door, maar helaas zonder jullie. Uiteraard zullen er 

foto’s worden gemaakt en op Klasbord worden geplaatst, zodat jullie toch een beetje het 

gevoel hebben erbij te zijn geweest. 
 

Hekken sluiten 
Op 2 hekken is een oproep geplaatst om de hekken te sluiten voor de veiligheid van de 
kinderen van het opvang en van de kleuters. Willen jullie hier ook op letten? 

 

Halen en brengen 
Laten we proberen om tijdens het halen en brengen van de kinderen zoveel mogelijk de 
veiligheid rondom school te waarborgen, zodat iedereen veilig naar school kan komen.  Zet 
auto’s op een parkeerplek, blijf niet te lang bij het hek staan en geef elkaar de ruimte.  

Renovatie 
Voor de zomervakantie is er met het team gekeken waaraan het gebouw, na de renovatie, 
aan moet voldoen. Deze wensen zijn in kaart gebracht en hebben als uitgangspunt gediend 
voor verschillende voorstellen. Op dit moment wordt er kritisch naar deze tekeningen 
gekeken en deze feedback gaat weer terug naar de architect. Verder wordt er op dit 

moment een werkgroep samengesteld die onder andere scholen/kindcentra zal bezoeken om 
inspiratie op te doen. Zover we nu kunnen inschatten, zal de verhuizing naar de tijdelijke 
locatie pas in de zomervakantie plaatsvinden. 

 

Schooltuin 
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 

 

mailto:ester.baas@pcogv.nl
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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 

 
 

 
  
 

Nieuws uit de KDV/BSO 
 

Thema: Ridders en Prinsessen  
Wij zijn afgelopen woensdag gestart met de kinderboekenweek met het thema: En toen? Wij 
vertalen dit naar het thema ‘Ridders en Prinsessen’. De aankomende twee weken zullen we 

dit thema behandelen. Ook bij de peuteropvang. 

 

 

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  
5 oktober    Dag van de leraar 

14 oktober    viering PO t/m gr 3 (zonder ouders) 
16 oktober    viering gr. 4 t/m 8 (zonder ouders) 
19 t/m 23 oktober   Herfstvakantie 

29 oktober    Schoolfotograaf (informatie volgt nog) 
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Algemene informatie 

Inloopspreekuur voor samengestelde gezinnen in 
Bieb Nijkerk 
Hebben je partner en jij een samengesteld gezin en loop je steeds weer tegen dezelfde 

vraag of problemen aan? Dan is er goed nieuws: Stiefgoed Amersfoort houdt sinds kort 
inloopspreekuur in de Bieb Nijkerk. Je bent van harte welkom! 
  

Je kunt op het inloopspreekuur terecht met zaken als: Mijn stiefkind negeert mij, wat moet ik 
daarmee? Mijn kind en mijn partner liggen elkaar niet en ik zit er tussenin. De ex van mijn 
partner heeft veel te veel invloed op ons gezin. Mijn partner stelt geen grenzen en van mij 

pikken de kinderen het niet. Ik loop op eieren als mijn stiefkinderen er zijn.  
  
Het inloopspreekuur is iedere tweede woensdag van de maand van 14.30 tot 16.00 uur. Er 

zijn geen kosten aan verbonden.  
  
Het complete hulpaanbod van Stiefgoed vind je op www.stiefgoed.nl. Heb je nog vragen, 
laat het me weten.  

 
Sigrid de Haan  
Stiefcoach bij Stiefgoed Amersfoort 

0628976547 
sigrid@stiefgoed.nl 

 

http://www.stiefgoed.nl/
mailto:sigrid@stiefgoed.nl
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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.  
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