
 
 
 
 

De Spreng: ‘Verwondering als bron’ 

 

 
                                             Nummer 5 

6 november 2020 

      Nieuws uit het Basisonderwijs 
 

 

Personeel  
Nieuwe collega 
In de vorige nieuwsbrief liet ik jullie weten dat de vacature uitstond voor een leerkracht voor 
de instroomgroep vanaf 1 januari 2021. Ik vind het leuk om jullie te vertellen dat we Juliette 

Franken hebben aangenomen per 1 januari 2021. Hieronder stelt ze zichzelf even voor. 
 
Mijn naam is Juliette Franken. Vanaf januari zal ik voor de instroomgroep staan op De 

Spreng.  
Ik ben 29 jaar en de afgelopen 8 jaar heb ik in Noord-Brabant lesgegeven, op een kleine 
basisschool. In de kerstvakantie ga ik verhuizen naar Hoevelaken en in mijn zoektocht naar 

een nieuwe school kwam ik deze leuke school tegen. 
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, lees ik of maak ik foto's van de natuur.  
Ik heb er veel zin in en tot snel. 
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Corona 
Helaas is juf Gwenda afgelopen woensdag positief getest op het Coronavirus. Zij heeft 

afgelopen woensdag voor het laatst gewerkt.  
Na contact te hebben gehad met de GGD zijn de ouders van groep 4/5 op de hoogte 
gesteld. De vervanging van groep 4/5 is voor de komende week geregeld.  

 
Voor de niet nauwe contacten, zoals collega's, ouders en andere kinderen, is er geen reden 
voor paniek. Wel wil ik jullie vragen om onverminderd alert te blijven op corona-gerelateerde 

klachten als benauwdheid, plotseling verlies van smaak en/of geur, neusverkoudheid en 
koorts. Bij deze klachten moeten kinderen thuisblijven. Raadpleeg bij twijfel over het laten 
testen van uw kind het landelijke testnummer: 0800-1202. 

Kijkmomenten en Oudergesprekken 
Kijkmomenten 

Misschien is het overbodig, maar de kijkmomenten die voor volgende week op de kalender 
staan gaan niet door.  

 
Oudergesprekken  
Op donderdag 12 en dinsdag 17 november staan de oudergesprekken voor onderwijs 

gepland. Deze moeten online gaan plaatsvinden. 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 zich voor woensdag 11 november inschrijven? De leerkracht zal jullie op de hoogte 

stellen van de manier waarop de gesprekken zullen plaatsvinden.   
 
https://docs.google.com/document/d/1X8KQa3nxyyFO5ZaF5eQS1Ab4E_toi1CtI3eToC1bIE4/

edit 

 
Mocht de link niet werken, kunt u de link kopiëren en in de adresbalk plakken. 

Tevredenheidspeiling 
Heeft u hem al ingevuld? Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw 
mening voor ons van belang. Door de vragenlijst voor ons in te vullen dingt u ook mee met 
een leuke prijs. PCO Gelderse Vallei verloot onder de respondenten 25x een online 

escaperoom voor het hele gezin! 
Wij zullen in januari 2021 de resultaten bekend maken. 
  

https://docs.google.com/document/d/1X8KQa3nxyyFO5ZaF5eQS1Ab4E_toi1CtI3eToC1bIE4/edit
https://docs.google.com/document/d/1X8KQa3nxyyFO5ZaF5eQS1Ab4E_toi1CtI3eToC1bIE4/edit
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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. Mocht u een paar uurtjes over hebben op deze 

dag om mee te helpen met licht tuinwerk zoals snoeien, onkruid wieden o.i.d. dan bent u 
van harte welkom! Op school hebben wij wel wat tuingereedschap maar neemt u 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 kunt u contact opnemen met ester.baas@pcogv.nl, leerkracht groep 4. 

Studiedag leerkrachten 
Woensdag 18 november 2020 is er een studiedag op school. Alle kinderen van het 
basisonderwijs hebben op deze dag een vrije dag. 

Sinterklaas 
Sinterklaas zal ons Kindcentrum gelukkig toch nog komen bezoeken in dit bijzondere jaar!  

Op vrijdag 4 december zal de Sint ons een bezoek komen brengen.  
 
In verband met de (verscherpte) corona maatregelen zijn er geen ouders op het schoolplein 

toegestaan (uitgezonderd ouders van de groepen 1 en 2). Om 8.25 zullen de leerkrachten 
met de leerlingen zoals gewoonlijk de klassen ingaan. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd op 
school is! 

 
De versieravond voor de kleuters en peuters gaat niet door. De leerkrachten zullen de 

klassen en het kleuterplein zelf in Sinterklaasstemming maken.  

 
De surpriseavond voor de groepen 3 en 4 gaat ook niet door. 

De betreffende ouders zijn hiervan op de hoogte en zullen dit 
jaar hun thuisgemaakte surprises op maandagavond 23 
november tussen 18:30-19:30 op school bij de hoofdingang 

afgeven aan de betreffende leerkrachten. 

 
De groepen 5 tot en met 8 zullen lootjes trekken en zij kunnen de surprises vanaf 30 
november in de centrale hal op school neerzetten. 
Wij zijn erg blij dat dit kinderfeest met wat aanpassingen door kan gaan en wij weten zeker 

dat de kinderen een fijne dag zullen gaan hebben! Wij hebben er zin in!                                                                                              
 

  
 

mailto:ester.baas@pcogv.nl
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Nieuws uit de KDV/BSO 
 

Personeel 
Fabienne heeft aangegeven dat ze in Voorthuizen de BSO gaat opzetten bij De Vlindertuin. 
Ze blijft gelukkig binnen de stichting en zal op de vrijdag en in de vakanties nog hier op onze 

BSO te vinden zijn.  
 
Daniëlle heeft daarentegen aangegeven volledig aan het werk te willen bij ons op De 

Spreng. Zij werkt nu ook al hier op het kinderdagverblijf, maar ook in Barneveld bij 
kindcentrum de Fontein van PCOGV. Zij zal de uren van Fabienne gaan opvullen. 

 

Corona 
Maandag moest Fabienne plotseling in quarantaine vanwege een positief geteste huisgenoot. 
Helaas kreeg zij klachten en is zij dinsdag positief getest op het Coronavirus. Aangezien zij 
direct na het starten van de BSO naar huis is gegaan, vallen de BSO-kinderen onder de 'niet 

nauwe contacten'. Dit houdt in dat er geen gevolgen zijn voor deze kinderen. Wel willen wij 
jullie wijzen om onophoudelijk alert te zijn en bij klachten jullie te laten testen. 
 

Om een eventuele verdere besmetting te voorkomen, is er nog een andere pedagogisch 
medewerker in quarantaine geplaatst. 

 
Ouders van deze BSO-kinderen zijn onmiddellijk op de hoogte gesteld van bovenstaande. 

Oudergesprekken 
De oudergesprekken die volgende week op de planning staan worden online gevoerd. Jullie 
ontvangen een uitnodiging van de pedagogisch medewerkster van jullie kind(eren). 

 
Kalender voor het gehele Kindcentrum  
11 november 2020    Tuindag opgeven bij ester.baas@pcogv.nl 
9 t/m 13 november 2020 O  udergesprekken opvang  
12 en 17 november 2020 Oudergesprekken onderwijs 

18 november    Studiedag 
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Logopedie 
In eerdere berichten hebben wij het verkeerde telefoonnummer vermeld van de logopediste. 

Dus hierbij nogmaals de informatie van de logopedie met het juiste telefoonnummer. 
Ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen… We gebruiken onze communicatie daar voortdurend 
bij. Daarom is er in Kindcentrum de Spreng logopedie voor iedereen. Logopedie is voor 

spelling, lezen, tekstbegrip, spraak, taal, mondgedrag, stotteren, slikken en nog veel meer!  
 
Sinds iets meer dan een maand ben ik als logopedist begonnen op de Spreng. Ik ben er elke 

week op de woensdag en zo heb ik al veel leuke en leerzame behandelingen gehad met de 
kinderen van kindcentrum de Spreng. Er zijn nog een aantal plekjes over voor nieuwe 
kinderen die ook graag willen starten met logopedie, maar ook volwassenen zijn welkom om 
zich aan te melden!  

Wilt u uw kind aanmelden voor logopedie?  
Bel naar: 06-54924132 en ik plan met u binnen 1 werkdag een behandeling in. Mailen kan 
ook naar: elinegeerars.logopedie@gmail.com  

 
Op de woensdag ben ik wekelijks aanwezig en werk ik covid-preventief in de directiekamer 
van de school.  

 
Vriendelijke groeten,  
Eline Geerars, Logopedist bij Kindcentrum de Spreng 
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