
 
 
 
 

De Spreng: ‘Verwondering als bron’ 

 

                                              Nummer 14 

          9 april 2021 

      Nieuws uit het Basisonderwijs 
 

Algemeen  
We hopen dat jullie fijne paasdagen hebben gehad. Vorige week donderdag was het een 

leuke dag op school.  Het Paasverhaal is verteld, er zijn paaseieren voor elkaar verstopt 

en gezocht en de klassen hebben heerlijk met elkaar geluncht. We hopen dat jullie thuis 

genieten van de mooie plantenbakjes die geknutseld zijn en voorzien zijn van een vrolijk 

voorjaarsplantje! 

Koningsspelen  
Binnenkort is het koningsdag en natuurlijk de koningspelen. De 

voorbereidingen om er vrijdag 23 april op school een (sportief)feest van te 

maken zijn in volle gang. De kinderen zijn die dag om 12.00 uur uit.  

 

Welkom op school! 
Afgelopen maand zijn de volgende kinderen bij ons 

gestart op school: Gijs Teeuwissen, Ide Jansen, Suze 

Geurtsen, Sanne van Elst en Lukas Hijkoop. 

Van harte welkom en we hopen dat jullie een leuke tijd hebben op De Spreng! 

Studiedagen 
Maandag 26 april staat er weer een studiedag gepland. Zoals ik de vorige keer al heb 

geschreven zullen we verder gaan met het komende schoolplan.  

We gaan weer aan de slag met de volgende thema’s:   

 
Thema 1: Doorgaande lijn 0-13 jaar   

Thema 2: Passend onderwijs:   

Thema 3: Innovatie, Rijke leeromgeving, didactisch handelen/toekomstgericht onderwijs  
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Thema 4: Identiteit  

  

Personeel 
Juf Jessica is helaas nog steeds erg misselijk van haar zwangerschap, waardoor ze nog 

niet kan werken. We hopen haar snel weer te zien. 

 

Juf Rianne is gisteren even op school geweest en heeft met veel kinderen uit haar klas 

gesproken. Samen met Rianne kijken we op welke manier zij, in haar eigen tempo, taken 

kan gaan oppakken. Het was fijn haar weer op school te zien! 

Corona-besmetting 
Op dit moment valt het erg mee met de besmettingen op ons kindcentrum. De 

afgelopen twee weken waren er geen besmettingen. We hopen natuurlijk dat dit zo blijft 

en we allemaal naar school kunnen blijven gaan. 

Renovatie 
Verhuizing onderwijs  

Wij hebben te horen gekregen dat de Schimmelpenninck van der Oijeschool op 10 juli 

uit de noodlocatie is getrokken. Dit betekent dat wij in de 

laatste week van dit schooljaar gaan verhuizen.  

 

Concreet houdt dit in dat de kinderen eerder zomervakantie 

krijgen. Vanaf woensdag 14 juli 12.00 uur zijn de kinderen vrij.  

Vanaf 13.00 uur zal het verhuisbedrijf beginnen met het 

verhuizen van de spullen. Donderdag 15 en vrijdag 16 juli 

zullen dan ook gebruikt worden voor de verhuizing en inrichting door de collega’s. 
  

Verhuizing opvang  

Wanneer de opvang overgaat is nog niet helemaal zeker. Maar de intentie is om niet of 

zo beperkt mogelijk gesloten te zijn. Ik zal jullie hierover informeren zodra hier meer 

over bekend is. 

Noodlocatie 
Er wordt een film van de noodlocatie gemaakt, zodat we allemaal alvast kunnen zien 

hoe de locatie eruitziet. Zodra deze film klaar is, ontvangen jullie een link, zodat jullie de 

film kunnen bekijken. Van de kinderen horen we in ieder geval al dat ze enthousiast zijn 

over het schoolplein van deze tijdelijke locatie. Dat is alvast een positief begin. 
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Parkeren rondom het kindcentrum 
Met het slechte weer van de afgelopen dagen zien we direct het aantal 

auto’s rondom de locatie toenemen. Er is voldoende parkeergelegenheid 

net iets verder van school. We willen jullie nogmaals dringend verzoeken 

niet meer te parkeren op of langs de stoepen. 

Laten we samen zorgen voor een veilige omgeving voor onze kinderen! 
 

Onderwijs 

Terugblik afgelopen periode 
Vorige week zijn de rapporten eruit gegaan. Een mooie, maar intensieve klus. De 

afgelopen tijd was het sowieso een drukke periode voor de leerkrachten. Na het 

afnemen van de toetsen, worden alle toetsen geanalyseerd, groepsbesprekingen met 

intern begeleiders (Ester Esveldt en Maaike Hendriksen) gevoerd en worden er 

groepsplannen geschreven. Tijdens zo'n groepsbespreking wordt de afgelopen periode 

geëvalueerd en besproken wat de speerpunten op groepsniveau voor de komende 

periode worden. Daarnaast wordt besproken voor welke kinderen er meer nodig is. Dat 

kan in de vorm van extra begeleiding of juist uitdaging. Na de groepsbespreking worden 

de groepsplannen geschreven door de leerkracht.  

In een groepsplan worden de leerlingen op niveau geclusterd en voor elk cluster worden 

er doelen voor de komende periode beschreven. Daarnaast wordt beschreven wat er 

nodig is om deze doelen te behalen.  
 

Overig 

MR/OC  
Graag informeren we jullie over het werk van de Medezeggenschapsraad (MR) voor het 

onderwijs en de Oudercommissie (OC) voor de opvang. Voor diegene die nog niet zo 

lang aan de school verbonden zijn;   

 
De MR vertegenwoordigt ouders en denkt constructief, kritisch mee met de ontwikkeling 

van beleid en de besluitvorming ten behoeve van het onderwijs binnen de school. De 

MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en 

instemmingsbevoegdheden. Daarnaast denkt zij mee met de schoolleiding, neemt een 

standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel 

personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. Tot slot is de MR vertegenwoordigd in de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van stichting PCO Gelderse Vallei, 

welke bestaat uit een ouderafvaardiging en/of een leerkrachtenafvaardiging. Namens de 

ouders zitten Erik van ‘t Veer (vader van Xem uit groep 7) en Lianne Straakenbroek 

(moeder van Hidde en Jorinde) in de MR en namens de leerkrachten zitten Marjan Lelsz 

(groep 7) en Sandra Doppenberg (groep 1-2) in de MR.     
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De OC bestaat uit een aantal ouders, die de belangen behartigen van alle ouders van de 

kinderen van onze opvang. De oudercommissie bewaakt mede de kwaliteit van de 

opvang en bevordert deze door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de 

locatiedirecteur. Dit kan op het gebied van opvoeding, tarieven en openingstijden, veilig- 

en gezondheid en spel- en ontwikkelingsactiviteiten.   

De OC bestaat uit Hans Hugo van Wegen (vader van Tijmen en Jesper), Paula Berkhoudt 

(moeder van Thomas en Julia), Johannes de Groot (vader van Mikai en Julin) en Max van 

de Kloe (vader van Samma en Ave).    

  

Dit (school) jaar is een zeer bewogen jaar. De Corona-maatregelen hebben ook invloed 

op de manier van werken van de MR en de OC. Ruggenspraak houden met u op het 

schoolplein of tijdens een ouderavond is helaas niet mogelijk. Uiteraard kunt u ons wel 

bereiken via ons mailadres  mr.dsh@pcogv.nl  of oc.dsh@pcogv.nl 

  

Afgelopen jaar is de MR steeds meer gaan samenwerken met de Ouder Commissie (OC). 

Het bleek dat onze agenda’s veel overlap hebben. Er zijn ook zaken, zoals bijvoorbeeld 

de formatie, die alleen in de MR besproken worden.  

  

Max de Kloe vertegenwoordigt ons vanaf dit schooljaar in de (Gemeenschappelijke 

Medenzeggenschapsraad) GMR. Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over 

bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen 

die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. 

 

Belangrijke data 
Dinsdag 20 april   MR/OC vergadering 

Vrijdag 23 april   Koningsspelen vanaf 12 uur zijn alle leerlingen 

Maandag 26 april   Studiedag, leerlingen vrij 

Maandag 3 mei t/m vrijdag 15 mei Meivakantie 
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Nieuws van de naschoolse lessen 2020/2021    

   

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    

 (via rositavanoosten@hotmail.com)   

   

 BLOKFLUIT    

 Docent: Rosita van Oosten   

 (via rositavanoosten@hotmail.com)   
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