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      Nieuws uit het Basisonderwijs 
 

 

Algemeen  

Veiligheid 
De afgelopen periode zijn er regelmatig boa’s langs geweest om de situatie rondom de 

school te bekijken en mensen te waarschuwen en te wijzen op de verkeersregels.  
Zij blijven dit ook de komende periode met regelmaat doen. Ondanks deze acties is de 
situatie rondom school nog steeds zorgwekkend. Zeker met slecht weer is het aantal auto’s 

enorm en parkeren velen hun auto in bochten, op de stoep en op plekken waar je niet mag 
parkeren. Hierdoor ontstaan echt levensgevaarlijke situaties. Wij, als school, voelen ons 
verantwoordelijk, maar zijn niet verantwoordelijk voor dit gedrag! Iedereen moet hierin zijn 

eigen verantwoordelijkheid nemen. In de omgeving van school zijn legio aan 
parkeerplaatsen, zoals bij de Reigerlaan, maar ook bij de Otwardplaats, Kyftenbeltlaan en 
Monshouwerlaan. Dus rondom de school is er plek zat. Dan is het een klein stukje lopen (ca. 

100 meter), maar dat maakt het bij school wel veiliger voor de kinderen. Door lopend of met 
de fiets te komen, kunnen deze gevaarlijke situaties sowieso voorkomen worden. 

 

Onderwijs 

Sinterklaas  
We kijken terug op een zeer geslaagd Sinterklaasfeest. Nadat Sinterklaas de kinderen had 
laten weten dat hij de afgelopen week steeds op school heeft geslapen, werd de spanning 
wel steeds groter.  
 

Vrijdagochtend schrok iedereen enorm van een vreemd geluid. Na onderzoek bleek dat 
Sinterklaas in het kleuterhuisje lag te snurken. Samen hebben we hem wakker gemaakt en 
toen kon het feest beginnen.  
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We wensen 

iedereen een heel fijn Sinterklaas-weekend! 

Personeel 
Juf Rianne heeft aangegeven dat het niet goed gaat met haar man Leonard en dat het voor 
haar nu te zwaar wordt om voor de klas te staan. Ze zal, als het kan, wel naar school komen 
om te ondersteunen daar waar nodig is. Dina heeft de afgelopen week de klas fulltime 

gedraaid en zal dit tot de kerstvakantie blijven doen. Na de kerstvakantie zal Dina de 
maandagen extra blijven werken, maar dit betekent dat we vanaf januari 2021 iemand 
zoeken voor de dinsdagen en de woensdagen. Er zijn verschillende instanties ingezet om te 

zorgen dat er iemand op deze plek komt. 
 

Oliebollenactie ‘Scholen voor het Glazen Thuis’ 
Gisteren of vandaag hebben alle kinderen een brief mee naar huis gekregen om mee te doen 

met de Oliebollenactie. De opbrengst is voor mensen die momenteel in tijden van Corona 
onder grote druk zijn komen te staan. In de brief staat uitgebreide informatie. Bestel dus 
massaal oliebollen en steun dit goede doel. Het is niet de bedoeling dat kinderen langs de 
deuren gaan, maar dat de bestellingen binnen de familie blijven. De formulieren worden hier 

op woensdag 9 december weer opgehaald. Tot dan kunnen jullie je bestelling, met cash geld 
inleveren bij de leerkrachten van jullie kinderen. 

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 
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(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. 

Kerst 
Helaas dit jaar geen viering op school vanwege alle coronamaatregelen.  
Gelukkig hebben we een leuk alternatief bedacht. Dit jaar maken we met de hele school een 

kerstfilm. Deze film zult u op donderdag 17 december rond 18:30 uur kunnen bekijken. 
Thuis op de bank onder het genot van iets lekkers samen meezingen met de prachtige 
kerstliederen en het kerstverhaal nog eens beleven. Uiteraard hebben de kinderen de 
hoofdrol in deze film.  De film wordt op school op maandag 14 december opgenomen.  

 
Als u bezwaar heeft dat uw kind op deze kerstfilm in beeld komt mag u dit melden bij de 
leerkracht voor vrijdag 11 december. Hier wordt dan rekening mee gehouden. Als u niks laat 

weten voor vrijdag 11 december dan gaan we ervanuit dat uw kind gewoon mag deelnemen 
aan de kerstfilm.  

 
Vrijdag 18 december vieren we kerst in de klas. Het is belangrijk om naar elkaar om te 

kijken en al helemaal in deze tijd. Het thema van de kerstfilm is LICHT. Een kind geboren 
dat licht brengt in deze wereld, maar ook de vraag hoe kunnen wij een licht zijn voor 
anderen en wie willen wij in het licht zetten. We zullen vrijdag 18 december kerstkaarten 

maken voor iemand die wij in het licht willen zetten. Vervolgens gaan we lunchen in de 
klassen. Het zou leuk zijn als u uw zoon of dochter net even iets extra’s kan meegeven voor 
de lunch die dag. 

Renovatie  

Jullie weten allemaal dat er een renovatie aan zit te komen. De bouwtekeningen zijn nu een 
paar keer de revue gepasseerd. Nu is het wachten op een definitieve versie. In de eerste 
instantie zou de verhuizing in mei plaats gaan vinden, maar dit is uitgesteld.  

De Schimmelpenninck school die nu wordt gerenoveerd loopt vertraging op en de 
verwachting is dat onze verhuizing naar de noodlocatie aan het eind van dit schooljaar (juli) 
zal gaan plaatsvinden. Wanneer is dus nog onzeker. Mocht daar meer duidelijkheid over zijn, 

laat ik dit uiteraard weten.  

Herhaald bericht 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. 
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Webinar gezonde leefstijl  
Nijkerk Sportief en Gezond houdt op woensdag 9 december om 9:00 uur een online 

Webinar. 
 
Deze webinar van 45 minuten is erop gericht om ouders inzicht te geven hoe zij in deze 

corona-tijd, hun kinderen toch gezonde (maar wel lekkere) keuzes te kunnen meegeven. Ze 
willen niet met de vinger wijzen, maar vooral mensen erover in gesprek laten gaan. 
 

Het programma ziet er dan ook als volgt uit: 
09:00-09:05 Inleiding (wie is Nijkerk Sportief en Gezond en welke activiteiten horen hier dan 
bij?) 
09:05-09:15 Korte quiz en weetjes/cijfers over het gedrag/leefstijl van kinderen (bewegen 

en voeding in corona tijd) 
09:15-09:30 Wij gaan antwoord geven op de vragen; 
 
● Wat voor slechte invloed heeft voeding op onze hersenen? 

● Wat zijn de voordelen van gezonde voeding? 
● Wat kan je met je kinderen doen in deze corona periode omtrent voeding? 

 

09:30-09:45 Veel gestelde vragen beantwoorden. 
 
In de bijlage staat een uitnodiging, aanmelden kan via onderstaande 

link:  https://forms.gle/DM2F2KSZwfFSM86A9   

Deze staat ook in de uitnodiging.  

 

De Medezeggenschapsraad  
Vanuit de Medezeggenschapsraad leek het ons een goed moment om u even bij te praten 

over het afgelopen jaar. Daarnaast zal ik u ook even meenemen naar dit schooljaar.  
Afgelopen (school) jaar was een zeer bewogen jaar.  
Het aangekondigde vertrek van Arienne Esser en kort daarop dezelfde boodschap van Juf 

Nienke. Nienke zat namens de leraren in de MR, deze rol wordt nu ingenomen door Marjan 
Lelsz, zij is onderwijzeres van groep 7. Ook Joyce Dorst die namens de ouders in de MR zat 
kondigde vroegtijdig haar vertrek aan en daardoor ontstond ook daar een vacature. Die 

hebben we inmiddels in kunnen vullen, Lianne Straakenbroek heeft dit stokje overgenomen.  

 
De Stichting heeft het aansturingsmodel aangepast. Dit omdat de spam of control voor de 
Stichting erg groot was geworden. Een directeur per school en een clusterdirecteur die 
verantwoordelijk is voor een paar scholen. Doel, kortere lijnen en een directeur meer op 

locatie.  

 
Afgelopen jaar zijn we steeds meer gaan samenwerken met de Ouder Commissie (OC). Het 

bleek dat onze agenda’s veel overlap hebben. De OC bestaat uit Hans Hugo van Wegen, 
Paula Berkhoudt en Max van de Kloe. Voor de duidelijkheid, er zijn zaken zoals bijvoorbeeld 
de formatie die alleen in de MR besproken worden. Max de Kloe vertegenwoordigt ons vanaf 

dit schooljaar in de GMR.  

https://forms.gle/DM2F2KSZwfFSM86A9
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Voor komend jaar zijn we druk met o.a. de voorbereiding op de verbouwing van de Spreng. 
Die zal in het schooljaar van 2021/2022 plaatsvinden. Daarnaast wordt er een MR-cursus 

gegeven voor alle betrokken MR-medewerkers vanuit de stichting. Ook staat er inmiddels 
een overleg gepland tussen alle MR-voorzitters om van elkaar te leren en wellicht wat meer 
uniformiteit aan te brengen.  

 
Tot slot kunnen we stellen dat Covid-19 afgelopen half jaar onze agenda voor een groot deel 

heeft bepaald. Helaas zijn we er voorlopig ook nog niet van vanaf. Dat maakt het werk van 
de MR en ook van de OC vaak lastig. Ruggenspraak houden met u op het schoolplein of 
tijdens een ouderavond/ bijeenkomst is er niet bij. Dat zal, vrees ik de komende periode niet 

veranderen. Uiteraard kunt u ons wel bereiken via ons mailadres mr@desprenghoevelaken.nl 
of oc@desprenghoevelaken.nl.  
 
Groet mede namens mijn collega’s van de MR en OC  

Erik van ‘t Veer 
 

 

Nieuws uit de KDV/BSO 

Herhaald bericht: 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.  
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 2020 sluiten wij om 17.00 uur ipv 18.00 uur.  

 
In de kerstvakantie is de peuteropvang gesloten 

mailto:mr@desprenghoevelaken.nl
mailto:oc@desprenghoevelaken.nl
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Tarieven 2021  
Deze week heeft u een mail ontvangen met de tarieven voor 2021. Heeft u deze mail niet 
ontvangen stuurt u dan een mail naar: 

klantcontact@pcogv.nl 

 
Kalender voor het gehele Kindcentrum  
9 december    Webinar Nijkerk Sportief en Gezond (info nieuwsbrief) 
17 december  Kerstfilm 
18 december  Kerstviering in de klas (zonder ouders) 

21 december 2020 
t/m 1 januari 2021  Kerstvakantie  
    (zie voor openingstijden opvang, info in nieuwsbrief) 

Nieuws van de naschoolse lessen  

 
Na schooltijd is er binnen ons Kindcentrum nog van alles te doen:  
Judo, vioolles, gitaar spelen en blokfluit spelen.  

 
Wij willen graag betaalbare, leuke en goede lessen aanbieden voor kinderen die graag hun 
talent willen ontdekken of willen ontwikkelen.  
 
Dit zijn de mogelijkheden:  
 

MAANDAG 

VIOOLLES 
Docent: Mirjam Haverkamp (via 06-33812952 of haverkamp@hetnet.nl)  

WOENSDAG 

JUDO 
 Docent: Erwin Timmermans (via www.judoschoolmidden.nl) 

DONDERDAG 
GITAAR MELODIE   
 Docent: Rosita van Oosten  

mailto:haverkamp@hetnet.nl
http://www.judoschoolmidden.nl/
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 (via rositavanoosten@hotmail.com) 
    

 BLOKFLUIT  
 Docent: Rosita van Oosten 

 (via rositavanoosten@hotmail.com) 
  
 

 

 

 

 

 

mailto:rositavanoosten@hotmail.com
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