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      Nieuws uit het Basisonderwijs 
 

 

Algemeen  

Noodopvang 
Het is ontzettend druk bij de noodopvang. Het is bijna niet meer te bemensen! De 

pedagogisch medewerkers werken keihard om de noodopvang goed te begeleiden.  
Hulde daarvoor!  
 

Wij willen echt een beroep op alle ouders doen, om alleen gebruik te maken van de 
noodopvang als het echt niet anders kan. Daar is de noodopvang ook voor bedoeld. Anders 
gaat de sluiting volledig aan zijn doel voorbij. Weet ook dat er tijdens de noodopvang geen 

les wordt gegeven. Er is begeleiding voor het zelfstandig maken van het werk, maar meer 
niet. De leerkrachten worden ook ingezet tijdens de noodopvang. Door het stijgend aantal 
kinderen in de noodopvang, vrezen wij dat wij nog meer leerkrachten in moeten gaan zetten 

en dit gaat ten koste van de kwaliteit van het afstandsonderwijs. 

Hobbit 

In de week voor de voorjaarsvakantie wordt de Hobbit (de Volksuniversiteit) gesloopt. De 
verwachting is dat ze 2 weken nodig hebben om dit te doen. Er gebeurt na de sloop nog 

even helemaal niks met de grond. De grond wordt voorlopig ingezaaid. 

 

Onderwijs 

Effectief afstandsonderwijs 
Helaas zullen we voorlopig nog online les moeten geven. Wij hebben, tot nu toe, elke week 

met elkaar geëvalueerd en gekeken hoe wij ons afstandsonderwijs kunnen versterken. Zo 
zijn er bijvoorbeeld al geleidelijk aan meer contactmomenten ontstaan en wordt er gekeken 
naar de behoeften per groep.  
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De leerkrachten missen de kinderen ontzettend en wij hopen allemaal dat de school en de 

opvang natuurlijk ook, snel weer gewoon open kunnen. Ik wil jullie er graag op wijzen dat 
de leerkrachten met jullie communiceren via google classroom. Dus check dat regelmatig! 
 

Via een foto in een Teamvergadering van vanmiddag willen wij jullie allemaal sterkte wensen 
de komende periode: 

 

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. 
 

Overig: 
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