
	
	
	
	

De Spreng: ‘Verwondering als bron’ 
 

 
                                              Nummer 17 

          9 juni 2021 

      Nieuws uit het Basisonderwijs 
 

Algemeen  

Personeel 
Juf Jessica 
Het gaat naar omstandigheden goed met juf Jessica. Zij is als gevolg van haar 
zwangerschap nog niet in staat om te werken. Voor juf Jessica is dat heel vervelend. We 
wensen haar sterkte en beterschap. Ze zal na de zomervakantie officieel met verlof gaan 
 
Afwezigheid juf Tjabiene 
Juf Tjabiene is i.v.m. ziekte afwezig. De taken van Tjabiene worden overgenomen door 
Arco van Houwelingen, clusterdirecteur bij PCO Gelderse Vallei. Hij beantwoordt op dit 
moment ook de directiemails. Ook is hij regelmatig op locatie aanwezig als 
aanspreekpunt voor het team en de dagelijkse leiding. We hopen dat Tjabiene volgende 
week weer wat werkzaamheden kan gaan oppakken. 

Interne audit 
Dinsdag 8 juni jl. heeft op De Spreng Hoevelaken een interne audit plaats gevonden. Een 
team van mensen heeft de locatie de gehele dag bezocht. Er is in klassen gekeken, 
gesproken met leerlingen, ouders, leerkrachten, Intern Begeleiders en de directie. Het 
doel van de audit is om de kwaliteit van de locatie beeld te brengen en die terug te 
geven aan het team van De Spreng. 

Formatie 
We zijn de formatie voor komend schooljaar aan het afronden. Aanstaande vrijdag 
informeren wij ouders via de mail de formatie en groepsindeling. U kunt de 
berichtgeving daarover in de loop van de vrijdagmiddag in uw mailbox verwachten. 
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Mocht u die aan het einde van de dag niet ontvangen hebben, stuurt u dan een mailtje 
naar directie.sh@pcogv.nl  

Verhuizing onderwijs  
Zoals jullie weten hebben de kinderen vanwege de verhuizing eerder vrij. 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. 
We hebben een locatie gevonden waar we de BSO kunnen houden tijdens deze 3 dagen. 
Zodra alles rond is zullen we u hier verder over informeren. 

Verhuizing opvang  
De opvang gaat over op zaterdag 17 juli en zal hoogstwaarschijnlijk maandag 19 juli 
gewoon weer geopend zijn. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij de ouders 
via Konnect hierover informeren. 

Film noodlocatie 
Er is een virtuele rondleiding gemaakt van de tijdelijke locatie. Klik op de volgende 
link: https://ams3.digitaloceanspaces.com/motionsupply-
360/PCOGV%20De%20Spreng%20Hoevelaken%20Versie%200/index.htm 
Het wijst zich verder vanzelf. U kunt een wandeling door het gebouw doen en een 
indruk krijgen waar de kinderen volgend schooljaar opvang en onderwijs zullen krijgen. 
 

Belangrijke data 
Zondag 20 juni   Vaderdag 
Vanaf 21 juni    Oudergesprekken 
5, 6 en 7 juli    Kamp groep 8    
Donderdag 8 juli   Studiedag (onderwijs vrij) 
Vrijdag 9 juli    Rapport 
Maandag 12 juli   Afscheid/musical groep 8 
Woensdag 14 juli va 12.00 uur Alle leerlingen vrij (verhuizing noodlocatie) 
Donderdag 14 en vrijdag 15 juli Alle leerlingen vrij (verhuizing noodlocatie) 
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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)   
 

	


