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Personeel
We hebben als team afscheid genomen van juf Sandra en juf Annabeth. Juf Annabeth
gaat komend schooljaar les geven op Kindcentrum Oranje Nassau. Juf Sandra wordt
schoolleider op basisschool De Arendshorst in Ermelo. Een mooie nieuwe uitdaging voor
juf Sandra waar ze erg naar uitkijkt. We wensen juf Annabeth en juf Sandra allebei een
heel goede en fijne start toe op hun nieuwe school.

Afscheid groep 8
We nemen afscheid van groep 8. Vorige week gingen ze met elkaar op kamp. Vanavond,
maandag 12 juli staan zij nog een keer op het podium. We bedanken jullie voor 8 mooie
jaren. Dank voor wie jullie zijn. Jullie gaan je weg vervolgen op het voortgezet onderwijs.
Dank ook aan alle ouders van deze kinderen die om hen en de school heen stonden. We
wensen jullie ook alle goeds toe.

Formatie 2021-2022
We hadden als gevolg van het vertrek van juf Sandra nog één vacature open staan en
dat was die naast juf Marry. We zijn blij u te kunnen melden dat deze vacature is
ingevuld. Juf Frederique Raes komt bij ons werken naast juf Marry. Juf Frederique werkt
nu op een school in Amersfoort en heeft meerdere jaren ervaring met het werken bij de
kleuters. We zijn blij met haar komst en kijken uit naar de samenwerking.

Verhuizing onderwijs
Maandag 12 juli hebben we de sleutels gekregen van de tijdelijke huisvesting aan de
Zuiderinslag 2. Zoals jullie weten hebben de kinderen vanwege de verhuizing eerder vrij.
Vanaf woensdag 14 juli 12.00 uur zijn de kinderen vrij.
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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
De opvang gaat over op zaterdag 17 juli en zal maandag 19 juli gewoon weer geopend
zijn in onze nieuwe locatie aan de Zuiderinslag 2. Zowel de kinderdagopvang als de BSO
zal daar vanaf maandag 19 juli starten. De kinderen kunnen vanaf die datum daarnaar
toe gebracht worden voor de opvang.

Film noodlocatie
Er is een virtuele rondleiding gemaakt van de tijdelijke locatie. Klik op de volgende link:
https://kindcentrum-desprenghoevelaken.nl/noodlocatie/
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.
Tijdelijk adres: Zuiderinslag 2, 3871 MR Hoevelaken.

Coronamaatregelen na de zomer
Het kabinet heeft laten weten half augustus te laten weten welke evt. maatregelen rond
de bestrijding van het Coronavirus nog van toepassing zijn voor het onderwijs. We
wachten deze maatregelen en protocollen vanuit de overheid af, alvorens besluiten te
nemen. We zullen die uiterlijk in de laatste zomervakantieweek aan u communiceren

Logopedische behandelingen
De logopedische behandelingen vinden vanaf volgende week woensdag 21 juli a.s.
plaats in ons gebouw aan de Zuiderinslag 2.

Belangrijke data
Maandag 12 juli
Woensdag 14 juli va 12.00 uur
Donderdag 15 en vrijdag 16 juli
Maandag 30 augustus
Dinsdag 14 september
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Afscheid/musical groep 8
Alle leerlingen vrij (verhuizing noodlocatie)
Alle leerlingen vrij (verhuizing noodlocatie)
Eerste schooldag
Studiedag team, alle leerlingen gehele dag vrij
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