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      Nieuws uit het Basisonderwijs 
 

 

Algemeen  

Tevredenheidspeiling 
Heeft u hem al ingevuld?  

 
 Jullie mening is van groot belang. Zo kunnen we bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan en 
moet worden. Jullie kunnen het nog invullen tot vrijdag 27 november. En let op: 

door de vragenlijst voor ons in te vullen dingen jullie ook mee met een leuke prijs. PCO 
Gelderse Vallei verloot onder de respondenten 25x een online escaperoom voor het hele 
gezin!  

Eindtijd schooldag  
Vanwege het coronavirus gingen de kleuters, groep 3, 4 en groep 4/5 de laatste maanden 
eerder uit. We denken dat als iedereen voldoende afstand blijft houden en vlot het 
schoolplein verlaat we weer wat later uit kunnen gaan. Afgelopen maandag zijn de groepen 

1/2 hier al mee begonnen en vanaf aankomende maandag 23 november komen de groepen 
3, 4 en 4/5 ook om 13.55 uur naar buiten met de leerkracht. We willen nogmaals vragen of 
u met maximaal 1 ouder/verzorger uw kind(eren) wilt ophalen. Ook is het fijn als opa's en 

oma's hiervan op de hoogte zijn.  

 

Introverte 
Hoi iedereen van de Spreng!  

Na (bijna) twee mooie jaren ga ik helaas op de donderdag op een andere school werken. De 
rede hiervoor is dat ik dichter bij huis kan gaan werken. Ik blijf nog wel werkzaam voor 
Intraverte.  

Ik heb het gezellig gehad en me altijd erg welkom gevoeld bij jullie. Via deze weg wil ik 
iedereen daarvoor bedanken. Hieronder zal mijn opvolgster zich even voorstellen. 
Groetjes Laura Jansen! 
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Hoi, ik ben Miguitte! Ik ben 22 jaar en ik woon in Heerde. Ik vind het heerlijk om te sporten 
en ik ben dol op reizen. Sinds kleins af aan wil ik graag anderen helpen. In de loop van de 
tijd heb ik gemerkt dat het werken met kinderen mij het meest energie geeft. Ik vind het 

prachtig om een kind tijdens de begeleiding te zien ontwikkelen en dit geeft mij ook veel 
voldoening. Niet alleen het kind ontwikkelt gedurende de begeleiding, maar ook ik als 
therapeut ontwikkel. Dat maakt het vak zo prachtig en zorgt dat ervoor dat ik het zo graag 

doe. 😊 

Ventilatie  

Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn belangrijk. De gebouwen van PCOGV zijn 

gecheckt door gespecialiseerde bedrijven, waaruit blijkt dat alle gebouwen voldoen aan de 
eisen voor ventilatie. Waar nodig is de mechanische ventilatie op de juiste manier ingesteld 
en de airco-functie uitgeschakeld.  

Daarnaast hebben we zelf ook aandacht voor het luchten in de lokalen. Ventileren is het 
voortdurend verversen van lucht. Luchten is het in korte tijd verversen van alle 
verontreinigde binnenlucht door het wijd openzetten van ramen of deuren, bijvoorbeeld 

tijdens de pauzes of tijdens bewegingsactiviteiten. Een kwartier luchten is vaak al voldoende 
om de binnenlucht te verversen.  
Om goed in de gaten te houden hoe het staat met de luchtkwaliteit, gaan we over tot 

aanschaf van CO2 meters voor alle lokalen (waar deze nog niet aanwezig zijn). Zo kunnen 
onze professionals tijdig luchten. Alle locaties krijgen middels instructiekaarten advies hoe ze 
dit het beste kunnen doen.  

Schoolfotograaf  

Omdat de schoolfotograaf niet door is gegaan, is er gezocht naar een nieuwe mogelijkheid. 
Dit bleek nog niet zo makkelijk. Er waren eigenlijk nog maar 2 data beschikbaar. We hebben 
gekozen voor maandag 15 februari 2021. Volgend schooljaar zal de foto weer aan het 

begin van het schooljaar worden gemaakt.  

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.  
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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!                                                                                              
 

 
 

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. 
 

Studiedag   

Afgelopen woensdag hebben de leerkrachten een studiedag gehad. Deze dag stond in het 
teken van het didactisch handelen en het opbrengst gericht werken. We hebben samen 

mooie stappen gezet.  
 

Onderzoek; ouders gezocht  

Onderstaand een brief van de onderzoeksgroep COLC-studie, waarin ze ouders oproepen om 
mee te doen met een onderzoek. Deelnemen is geheel vrijblijvend. Namens de 

onderzoeksgroep COLC-studie,   
 
Beste ouders/verzorgers,   

De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. Inmiddels mag uw kind weer volledig naar 
school, soms met een aangepast programma. Helaas zijn er ook veel leraren ziek en soms 
moeten klassen toch weer thuis onderwijs krijgen. Wij kunnen ons voorstellen dat deze 

situatie voor veel veranderingen zorgt voor uw kind en uw gezin.   
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Met deze informatiebrief willen we u vragen of u en uw kind willen meedoen aan 

wetenschappelijk onderzoek. Wij onderzoeken het effect van de coronacrisis op de leefstijl 
van kinderen. In het jeugdjournaal is pasgeleden al aandacht geweest voor dit 
onderzoek: https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg. Nu de maatregelen weer 

zijn aangescherpt is het belangrijk om de effecten van de coronamaatregelen te blijven 
onderzoeken.   
 

Met dit onderzoek willen wij antwoorden krijgen op vragen zoals: Hoe beïnvloedt de 
coronacrisis de levens en leefstijl van kinderen in Nederland? Welke kinderen krijgen meer 
verkoudheidsklachten? Zijn kinderen meer of minder gaan bewegen? Hoe houden we onze 
kinderen zo gezond mogelijk tijdens en na deze crisis?   
 
Het onderzoek bestaat uit een aantal vragenlijsten die u per mail ontvangt. Het is de bedoeling dat u 
deze samen met uw kind invult. Deelname is vrijwillig en anoniem. Via onderstaande weblink vindt u 
meer informatie. U kunt klikken op de informatiebrief die voor u van toepassing is. U leest hier om 
wat voor onderzoek het gaat, wat het voor u en uw kind betekent, en wat de voordelen en nadelen 
zijn. Wilt u de informatie doorlezen en met uw gezin bespreken?   

https://software.memic.maastrichtuniversity.nl/coach_COVID19/School/Ic   
 
Indien u en uw kind mee willen doen, kunt u via dezelfde weblink het toestemmingsformulier 

voor ouders invullen. Bij kinderen ouder dan 12 jaar, is het belangrijk om dit samen met uw 
kind te doen. Ook uw kind vult dan een toestemmingsformulier in. Kinderen ouder dan 16 
jaar mogen zelf beslissen of ze mee willen doen aan het onderzoek, ouders hoeven dan geen 

toestemming te geven. Zodra u toestemming hebt gegeven ontvangt u een email met de link 
naar de eerste vragenlijsten.   
 

Het is mogelijk dat u dit verzoek tot deelname al heeft gekregen. Indien u al deelneemt 
willen wij u hiervoor heel erg bedanken!  
Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen over dit onderzoek. Alle contactgegevens kunt u 
vinden in de informatiebrochure. Uw hulp is hard nodig! Alvast onze dank!  

 
Met vriendelijke groet,  
 

Onderzoekersteam COLC Studie  
Hoofdonderzoeker: Dr. Anita Vreugdenhil, kinderarts MUMC+  
+31 43 385284  
coach.kindergeneeskunde@mumc.nl  

 
 

Nieuws uit de KDV/BSO 
 

Tegoeden, ruildagen en/of extra opvang. 
 

U heeft vorige week een mail ontvangen betreft de consequenties van COVID-19 en inzet 
personeel en opgebouwde tegoeden, ruildagen en/of extra opvang. Zie onderstaande brief. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%25253A%25252F%25252Fsoftware.memic.maastrichtuniversity.nl%25252Fcoach_COVID19%25252FSchool%25252FIc&data=02%25257C01%25257Cchristel.van.loo%252540mumc.nl%25257C7f032545d392476097ad08d7ee88afa5%25257C08273b66221040cd8b205cf6cddc279a%25257C0%25257C0%25257C637240143139225086&sdata=0lSXqKM00uQ%25252BcFDleVPksN89QbqNxMVWB5E4UsPuWxk%25253D&reserved=0
mailto:coach.kindergeneeskunde@mumc.nl
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Beste ouder(s) verzorger(s),  

 
Hierbij willen we u, nogmaals, informeren over de consequenties die COVID-19 heeft op de 
inzet van personeel binnen de kinderopvang en de consequenties die dit heeft voor ruilingen 

en de inzet van de tegoeden.  
 
Borging continuïteit op de groep (herhaling eerder bericht van 19 oktober 2020)  
Wij stellen alles in het werk om de personele bezetting en daarmee de kwaliteit en de 
continuïteit op de groepen te borgen, zoals u dat van ons gewend bent. Met de komst van 
de herfst en de winter nemen echter de verkoudheden toe. Dit betekent in de huidige 

situatie dat de medewerkers getest moeten worden op corona. Om ervoor te zorgen dat zij 
weer snel ingezet kunnen, worden hebben wij zelf testen ingekocht bij gecertificeerde 
testlocaties. De medewerkers kunnen dan dezelfde dag nog terecht en ontvangen tevens de 

uitslag, vaak ook op de dag zelf. Wij zijn steeds op zoek naar medewerkers die onze flexpool 
kunnen versterken en werken samen met verschillende uitzendbureaus. Naast deze 
maatregelen vragen we onze vaste medewerkers om extra te werken, en delen we binnen 

het wettelijke kader de groepen iets anders in. We doen kortom al het mogelijke om 
dagelijks de kinderen op te kunnen vangen en een warm welkom te heten! Ondanks al onze 
inspanningen kan het zijn dat we onverhoopt een groep moeten sluiten.  
 

Mochten we hiertoe genoodzaakt zijn, dan informeren wij u zo snel mogelijk. Wij constateren 
nu, dat wij ook genoodzaakt zijn de inzet van eventuele tegoeden, de vraag om ruildagen 
en/of de vraag naar extra opvang wel willen, maar niet langer kunnen honoreren. Het 

honoreren kan alleen als we over voldoende en flexibel inzetbaar personeel beschikken en 
dat is in deze tijd een groot probleem. De prioriteit gaat daarbij uit naar in ieder geval de 
groepen open te houden en kinderopvang te kunnen blijven aanbieden.  

 
De tegoeden opgebouwd in het jaar 2020, komen dan ook per 1 januari 2021 te vervallen.  
Het werken met ruilen en tegoeden binnen onze organisatie is een service die wij bieden. 

Door het vervallen van deze service ontstaat er geen recht op extra dagen of anderszins. 
Zodra wij deze service weer aanbieden ontvangt u bericht hierover.  
 

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u vragen hebben dan kunt u deze 
stellen aan een van onze medewerkers van Klantcontact of aan de locatiedirecteur.  
 

Pas goed op uzelf, elkaar en blijf gezond!  
 
Met vriendelijke groet, Namens, Het Corona Crisisteam en Clusterdirecteuren  

Tjerk Deuzeman, directeur-bestuurder PCO Gelderse Vallei 

 
Kerstvakantie 
Vorige week heeft u een bericht ontvangen of u wilt aangeven of uw (kind)eren aanwezig is 
in de kerstvakantie. In verband met de planning van activiteiten en de inzet van ons 
personeel willen wij u vragen dit voor volgende week in Konnect aan te geven of uw 

kind(eren) aanwezig zijn op de bso en/of kinderdagverblijf.  
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Uw kind(eren) staan op uw vaste dagen op aanwezig, wilt u ze op afwezig zetten als uw 
kind(eren) niet naar de bso of het kinderdagverblijf komen? 

 
De kerstvakantie is van maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021. 
 

Let op: vrijdag 25 december (1e Kerstdag) en vrijdag1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag) zijn wij 
gesloten. 
 

Donderdag 24 en 31 december sluiten wij om 17.00 uur ipv 18.00 uur. 
 

In de kerstvakantie is de peuteropvang gesloten 

 
Kalender voor het gehele Kindcentrum  
23 november O  uders groepen 3 en 4: surprise brengen tussen 18.30-

19.30 uur 

30 november K  inderen van gr. 5-8 mogen surprise meenemen 
4 december   Sinterklaas brengt een bezoekje op Kindcentrum De Spreng 
 

 

 

 

 


