
 
 
 
 

De Spreng: ‘Verwondering als bron’ 

 

 

                                              Nummer 12 

       12 maart 2021 

      Nieuws uit het Basisonderwijs 
 

 

Algemeen  

Studiedag  
Deze week heb ik jullie al geïnformeerd over de studiedag die gepland staat voor 24 maart. 
Deze studiedag is veranderd in een studiemiddag. Dit houdt in dat de kinderen tot 12.00 uur 
gewoon les krijgen en dan om 12.00 uur vrij zijn. De leerkrachten en een aantal pedagogisch 

medewerkers hebben vanaf 13.00 uur een online studiemiddag. 
 
Er wordt die middag noodopvang geboden aan ouders met een cruciaal beroep en die een 
BSO-contract hebben voor de woensdag. Als jullie opvang nodig hebben van 12.00 tot 14.00 
uur, dan kunnen jullie dit aangeven in Konnect (tot en met woensdag 17 maart). Kies dan 
voor extra opvang van 12.00 tot 14.00 uur. 
 
Als jullie voor deze woensdagmiddag alsnog andere opvang hebben geregeld en jullie 
kind(eren) komen niet naar de opvang, dan deze dag graag afmelden in Konnect. 

Op deze studiemiddag zijn de Kinderopvang en Peuteropvang gewoon geopend. 

Inhoud studiedagen 
Op deze studiedag en de vorige studiedag van 19 februari zijn we (online) aan de slag 
gegaan met het nieuwe locatieplan (2021-2024). Hiervoor herijken we met elkaar onze 
missie en visie. Er wordt gekeken wat we willen behouden, wat we willen ontwikkelen en 
wat we willen loslaten. Onze plannen worden geïntegreerd met het koersplan van de 

Stichting.  
 
Leuk misschien voor jullie om het koersplan eens te bekijken door middel van een digitale 
praatplaat: https://lnkd.in/d2RsdBM 
 

https://lnkd.in/d2RsdBM?trk=organization-update_share-update_update-text
https://lnkd.in/d2RsdBM?trk=organization-update_share-update_update-text
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Schoolplein 
Toen het Kindcentrum weer openging zagen we dat ongeveer 30% van de ouders een 
mondkapje droeg op het schoolplein, op dit moment is dit nog geen 10%. Gezien de 
gezondheidsrisico’s en het risico op besmetting en alle gevolgen van dien, vragen we jullie 

echt dringend rekening te houden met het volgende regels: 
• Kinderen voor de opvang mogen gehaald en gebracht worden. Ouders wachten bij de 

sluis tot de pedagogisch medewerker naar ze toe komt. 
• Er mogen geen ouders op het schoolplein komen, behalve de ouders van kinderen 

van de groepen 1 & 2.  

• Op het schoolplein vragen wij jullie dringend om een mondkapje op te hebben. 
• Kom alleen (wanneer je je kind haalt of brengt)! 
• Er mogen geen ouders het Kindcentrum in. In uiterste noodgevallen mag dit alleen 

met een mondkapje op. 
• Mochten jullie in dit soort gevallen toch de school in komen, dan moeten jullie je 

registreren door middel van de QR-code die op de deuren van alle ingangen hangen. 

Wereld downsyndroom dag 
Op 21 maart is het wereld downsyndroomdag. Waarom 21 maart?  Op 21 maart (21/3) laten 
we zien dat als je het 21ste chromosoom 3 keer hebt, dat nog niets zegt over wie je bent. 
Mensen met Downsyndroom hebben hun eigen karakter en eigen persoonlijkheid, alleen 
hebben ze wat extra hulp en begeleiding nodig in de samenleving. 
 
Wil jij ook op 21 maart even stil staan bij de wereld downsyndroom dag en Sven steunen, 
dan doe mee met de sokken challenge.  
 
Waarom sokken? 
Dat is heel simpel, omdat het chromosoom gewoon de vorm van een sok heeft. 

 
Wat is de sokken challenge? 
Op deze dag (21 maart) worden twee verschillende sokken gedragen om de unieke 
persoonlijkheid van elk mens te vieren. 
 
Iedereen die solidariteit wil tonen en mensen met het syndroom van Down en hun familie wil 
steunen, kan meedoen aan de uitdaging. Tegelijkertijd helpt deze campagne het bewustzijn 
te verspreiden dat de menselijke individualiteit deze wereld mooier, kleurrijker, interessanter 
en inspirerende maakt. 

 
Doe jij ook mee? Maak dan een foto van jouw 2 voeten met verschillende sokken aan en 
stuur deze naar danielle.bartholdi@gmail.com. Ik maak van alle inzendingen samen een 
leuke poster. 
 
Daniëlle Bartholdi, moeder Sven (groep 1/2a) 

mailto:danielle.bartholdi@gmail.com
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Laten we gewoon allemaal 2 verschillende sokken aantrekken op 21 maart en een foto 
maken en naar Danielle sturen! 

Renovatie 
Op 25 maart is er weer een bezoek gepland aan de noodlocatie. Er zal dan worden gekeken 
op welke manier we met onderwijs en opvang naar de noodlocatie kunnen. We hopen dan 
ook te horen, wanneer de renovatie van de Schimmelpenninck van der Oyen school is 
afgerond, zodat wij meer richting krijgen over wanneer wij kunnen gaan verhuizen. 

MR/OC 
Terugkoppeling vergadering OC en MR (Kindercentrumraad)  

Woensdag 3 maart 2021 is er weer een vergadering van de MR en de OC (Kindcentrumraad) 
geweest. In het overleg zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken. Hieronder 
een verkorte terugkoppeling van deze punten:  
 
Corona  
Kinderen houden zich goed aan de gemaakte afspraken. Het belang van het dragen van 
mondkapjes op het schoolplein en het brengen door 1 ouder/verzorger wordt extra onder de 
aandacht gebracht. Bij de BSO-noodopvang is de situatie onder controle qua aantallen 
kinderen.  

 
KNMI Code rood  
Deze situatie heeft voor de nodige onvrede gezorgd. Er was nog geen protocol over hoe om 
te gaan met de codes/weerwaarschuwingen. Het protocol wordt nu alsnog opgesteld vanuit 
de Stichting PCO Gelderse Vallei. Het protocol zal worden voorgelegd aan de Raad van 
Beheer, Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR), en Centrale Ouder Commissie 
(COC).  

 
Studiedagen tot einde schooljaar  
Voor dit jaar staan er nog drie studiedagen gepland. Er wordt gekeken naar wat haalbaar en 
nodig is. Wellicht wordt de studiedag in maart verkort naar een halve studiedag.  
 
Huisvesting / verbouwing  
De tekening van de nieuwbouw is gereed maar kan pas breder gedeeld worden als de 
aanbesteding voor de renovatie is afgerond. De plannen worden enthousiast ontvangen.  
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Uitkomsten tevredenheidsonderzoek  
Goede resultaten, de uitkomsten van het onderzoek worden bij de SWOT-analyse besproken 
in de volgende vergadering.  
Mochten jullie zelf opmerkingen of vragen hebben voor de OC of de MR, dan kun je deze 
mailen naar: oc.sh@pcogv.nl of naar mr.sh@pcogv.nl. 

 
De volgende vergadering van de MR/OC is op 20 april 2021 

 

Onderwijs 

Cito-toetsen 
De Cito-toetsen worden op dit moment afgenomen. Ons uitgangspunt om nu te toetsen is 
om te kijken waar de kinderen staan. Het is een soort nulmeting. Vandaaruit kijken we wat 
kinderen nodig hebben en zullen wij een plan opstellen om met eventuele hiaten aan de slag 
te gaan. 
 

Kamp 

Vanwege Corona en alle ontwikkelingen was het even spannend hoe het schoolkamp eruit 
zou komen te zien. We hebben de datum verplaatst naar maandag 5 t/m woensdag 7 
juli.  
Donderdag 8 juli zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag.  
Vrijdag 9 juli hebben de kinderen van groep 8 de generale repetitie van de musical en 
maandag 12 juli is het showtime!   
Dinsdag 13 juli sluiten de kinderen van groep 8 het gezellig af met een klassenontbijt.   
 

Speelgoed 

Wilt u erop letten dat uw zoon/ dochter geen speelgoed meeneemt naar school? Speelgoed 
voor buiten zoals een voetbal/ skeelers mogen wel. Let wel; skeelers mogen alleen voor 
kinderen vanaf groep 3.  

Juffen-/meesterdag 
Op dinsdag 23 maart vieren we de juffen- en meesterdag. We gaan er een leuke dag van 
maken. 

 
 

Nieuws uit de KDV/BSO 
 

 

mailto:oc.sh@pcogv.nl
mailto:mr.sh@pcogv.nl
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Juffen- en meesterdag 
Op dinsdag 23 maart vieren we de juffen- en meesterdag. We gaan er een leuke dag van 
maken. De uitnodigingen worden verstuurd door de pedagogisch medewerkers.  

 

Even voorstellen 
Na het vertrek van Kelly vind ik het leuk om te vertellen dat Demi Beitler bij ons Kindcentrum 
komt weken. Hieronder stelt zij zich voor. 

 
 

Dag allemaal,  
Ik ben Demi Beitler, sommige mensen zouden mij al kunnen kennen als stagiaire van groep 
4/5. Maar voor diegene die mij nog niet kennen zal ik even wat over mijzelf vertellen. 
Afgelopen februari ben ik 21 geworden. Ook heb ik mijn derde jaar van de PABO afgerond 
en heb ik daarom de aankomende tijd, tijd om bij de BSO en opvang te gaan werken. Leuk 
is om te vertellen dat ik zelf ook op deze basisschool heb gezeten en dat ik hier altijd met 
plezier naartoe ben gegaan. 
Verder ben ik sinds het begin van het jaar wonende in Amersfoort op de Leusderweg. Dit is 
voor mij bekend terrein omdat ik na de Spreng naar het Corderius ben gegaan. In mijn vrije 
tijd vind ik het erg leuk om te hockeyen en af en toe zelf te sleutelen aan mijn scooter. Ook 

ben ik bezig met het organiseren van een vrijwilligersreis naar Georgië via de Eshof. Als u 
nog een vraag heeft mag u mij altijd aanspreken. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Demi 

 

Overig 

Snoeidag wilgentunnel 
Beste ouders, verzorgers,  
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Het is weer tijd dat onze mooie wilgentunnel op het schoolplein gesnoeid gaat worden. 
Mocht u het leuk vinden om op vrijdag 26 maart vanaf 09.00 uur te komen snoeien, dan 
kunt u dit kenbaar maken aan juf Ester Baas (groep 4). Mocht u een snoeischaar hebben, 
wilt u deze dan meenemen? Alvast hartelijk dankl! ester.baas@pcogv.nl  
 
Hartelijke groet, 
Ester Baas 

Leerkracht groep 4 

Online-ouderbijeenkomst thema ‘scheiding’ 
 
Beste ouder, 
U bent uitgenodigd voor de online Ouderbijeenkomsten over het thema ‘scheiding’ op: 
woensdag 17 maart van 19.00 tot 21.00 uur  

 
Wilt u deelnemen? Dan graag van te voren aanmelden, zie onder kopje Aanmelden. De link 
naar de Online Ouderbijeenkomst krijgt u een paar dagen van tevoren toegestuurd.  
 
Waarom een informatiebijeenkomst en wie nodigt mij uit? 
De Ouderbijeenkomst gaat over wat de gevolgen van een (moeilijk lopende) scheiding voor 
u en voor uw kind(eren) betekenen. De informatie die in de bijeenkomst gegeven wordt, kan 
u een andere kijk geven op wat uw kind en wat u als ouder in de huidige situatie nodig 
heeft. 

 
De bijeenkomst is bedoeld voor alle gescheiden ouders en hun netwerk. 
 
U ontvangt deze uitnodiging via uw hulpverlener of via één van de samenwerkende 
instanties in de regio Food Valley. 
 
Programma  
(Hulp bij) Inloggen      19:00 tot 19:15 uur  

Online bijeenkomst    19:15 tot 20:45 uur 
Vragen                        20:45 tot 21:00 uur  
 

• Er wordt gevraagd naar uw naam, maar dit kan ook een fictieve naam zijn als u 
anoniem wilt blijven. 

• Alleen via de chatfunctie is er contact. Dus u bent niet in beeld via een camera of te 

horen via een microfoon. .  
• De bijeenkomst wordt niet opgenomen. 
• Er wordt niet gevraagd om iets te vertellen over uw persoonlijke situatie.  
• De tool die gebruikt wordt is volgens de privacyrichtlijnen, dus uw persoonlijke 

gegevens blijven beschermd en zijn niet naar u te herleiden. 
 
Wat kunt u verwachten van de bijeenkomst? 
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over: 
 

mailto:ester.baas@pcogv.nl
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• Wat is uw positie als ouder en als ex-partner? Andere ouders delen hun verhaal over 
hun ervaringen en hun proces. 

• Wat is de positie van uw kind of kinderen?  Kinderen vertellen over hun ervaringen 

met hun gescheiden ouders. 
• Wat is voor uw kind nu en voor de toekomst belangrijk? U krijgt praktische tips en 

vragen om mee te nemen. 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.ouderbijeenkomsten.nl  
 
Reacties van andere ouders over de bijeenkomst 

‘Ik ben positiever gaan kijken naar de situatie met hopelijk een goede afloop.’ 
‘Het was interessant om er bij te zijn en de verhalen van de twee ouders zijn mij bij 
gebleven.’ 
‘Ik begrijp nu dat het belangrijk is om mijn zoon over mijn ex te laten praten.’ 
‘Wij komen hier samen niet uit, welke hulp kunnen we krijgen?’ 
Aanmelden 
U dient zich van te voren aan te melden in verband met het aantal beschikbare plaatsen via 
info@ouderbijeenkomsten.nl 
 

Vermeldt u alstublieft de volgende gegevens: 
• de datum; 
• uw naam; 
• of u een tweede link nodig heeft voor iemand uit uw netwerk die mee wil kijken; 

• uw postcode (4-cijfers); 
• de organisatie van wie u de uitnodiging heeft ontvangen. 

 
Een aantal dagen voor de bijeenkomst krijgt u een e-mail met de link en de instructie om 

deel te nemen. 
 
Uw gegevens blijven niet bewaard en worden alleen gebruikt voor aanmelding en het 
digitaal versturen van een vragenlijst. 
 
Als u vragen heeft, stuur een e-mail of bel met het telefoonnummer 0644642311, Saskia 
Gubbels. 
 
We zien u graag op bij de online-bijeenkomst.  
Namens de samenwerkende instanties in de regio FoodValley 

 

 
 
 

  

 

http://www.ouderbijeenkomsten.nl/
mailto:info@ouderbijeenkomsten.nl
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