
 
 
 
 

De Spreng: ‘Verwondering als bron’ 

 

 

                                                  Nummer 1 

 27 augustus 2021 

      Nieuws uit het Basisonderwijs 
 

Algemeen  
We zijn weer begonnen! De kop is er weer af en wat ging het allemaal goed en gezellig in 

het nieuwe gebouw!! Het was nog wel een beetje onwennig, want waar zit nou die wc en 

waar is de trap? Maar dat ging gelukkig snel goed.  

Maandag was het allemaal prachtig versierd door de AC en het was weer fijn om alle 

kinderen en zeker ook de ouders te zien. Ook Ester Baas is maandag flink in het 

zonnetje gezet voor haar 50e verjaardag! Wat is ze verwend en wat was haar lokaal mooi 

versierd door de ouders! 

 
We gaan er een mooi jaar van maken met elkaar! 

Personeel 
Juf Jessica  

Juf Jessica gaat bijna officieel met zwangerschapsverlof. In januari zal zij de 

instroomgroep gaan opzetten. Helaas is juf Jessica haar hele zwangerschap misselijk 

gebleven, dus voor haar is het fijn dat de zwangerschap opschiet. Wij wensen haar heel 

veel sterkte met de laatste loodjes.   

  

Juf Vivian  

Juf Vivian heeft woensdag weer nieuw gips gekregen. Haar voet wordt langzaam in een 

90 graden hoek gezet, maar dit gaat stapsgewijs. Wanneer we juf Vivian weer op school 

zullen zien, is nog onzeker. Ook Vivian wensen zij heel veel sterkte!  

  

Reinier  

Met Reinier gaat het niet zo goed. Hij ligt op dit moment in het ziekenhuis, waar hij 

diverse onderzoeken ondergaat. Wij hopen dat hij snel weer op de been is!  

 

Afgelopen week zijn er 2 nieuwe collega’s begonnen. Namelijk Annemarijn Hols en 

Frederique Raes. Annemarijn is met haar neus in de boter gevallen en is meteen fulltime 
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aan de slag in groep 3. Zij vervangt deze week en volgende week Vivian ivm met haar 

blessure. Hieronder stellen zij zich nog even voor:  

 

Frédérique Raes 

Sinds afgelopen week werk ik, Frédérique Raes, op De Spreng in groep 1/2a. Samen met 

mijn man en ons zoontje woon ik in Barneveld. Ik ben de 

afgelopen acht jaar werkzaam geweest in Amersfoort in de 

onder- en middenbouw. Nu maak ik de overstap naar De Spreng. 

Ik hoop op De Spreng weer mooie ervaringen op te doen en zo 

weer meer te leren van het werken op een andere school.  

Ik heb zin om aan de slag te gaan in groep 1/2a en maak graag 

kennis met jullie! 

 
Annemarijn Hols 

Mijn naam is Annemarijn Hols en ik zal dit jaar naast 

Vivian Hafkamp voor groep 3 staan.  Ik ben 23 jaar en woon 

in Voorthuizen, waar ik de afgelopen tijd ook gewerkt heb. Dit jaar 

kreeg ik de kans om de overstap te maken naar de Spreng, en 

deze mogelijkheid heb ik natuurlijk met beide handen 

aangegrepen!   

Woensdag, donderdag en vrijdag zal ik in groep 3 te vinden zijn en 

op maandag of dinsdag zal ik invalwerk binnen de school doen.  

Zolang Vivian afwezig is zal dit laatste misschien wat veranderen maar daar houden we 

u natuurlijk van op de hoogte.   

Ik zie er naar uit om u en de kinderen te leren kennen!  
 

Juf Anneke 

Juf Anneke is vorig jaar voor de wet getrouwd en is vandaag voor de kerk getrouwd. Ook 

zal zij vandaag haar echte huwelijksdag vieren met vrienden en familie. We wensen juf 

Anneke veel liefde en geluk toe. 

Vandaag en volgende week zal juf Anneke niet aanwezig zijn.  Vandaag heeft juf Juliette 

de groep gedraaid en voor volgende week zijn we nog op zoek naar een invaller. 

 
Juf Annemarieke 

Helaas is juf Annemarieke gisteren door haar rug gegaan en moet zij nu rust houden en 

intensief therapie gaan volgen. Dit betekent dat zij voorlopig niet kan komen werken. Wij 

proberen dit zo goed mogelijk op te vangen de komende tijd. 

 
Juf Danielle 

Juf Danielle gaat volgende week vrijdag trouwen. Zij zal daarna ook op huwelijksreis 

gaan. Wij wensen juf Danielle een ontzettend mooie dag toe en veel geluk samen met 

haar man. 
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Welkom op school 
De afgelopen week zijn de volgende kinderen bij ons op school begonnen: 

Groep 1/2a: Maud en Lynn  

Groep 1/2b: Sef, Janna, Dani, Merel 

Groep 3: Niel  

Groep 6: Marley 

Van harte welkom allemaal en we hopen dat jullie een fijne tijd hebben op de Spreng 

Kalender en jaarplanning 2021-2022   
U bent van ons gewend om begin van het schooljaar een kalender te krijgen. Komend 

jaar zal deze niet meer in fysieke vorm mee naar huis gaan, maar zal er een digitale 

agenda te vinden zijn op onze website. (https://kindcentrum-

desprenghoevelaken.nl/evenementen/). Hier vindt u alle benodigde informatie over 

studiedagen, gespreksmogelijkheden, vakanties enzovoort. Hij is nu gevuld tot en met 

december 2021. Volgende week zal ik zorgen dat hij volledig gevuld is. Voor nu heb ik de 

kalender bijgevoegd als document met alle belangrijke data. 

 

Uiteindelijk zullen we gebruik gaan maken van het programma Konnect. Als u gebruik 

maakt van opvang, dan bent u al bekend met deze app. Deze app is ook beschikbaar 

voor het onderwijs en zal uiteindelijk de Klasbord app vervangen. In Konnect is het ook 

mogelijk om de kalender in te zien. In de loop van komend schooljaar zult u hier verder 

over geïnformeerd worden.  

Overgang naar Pasnassys   
Momenteel werken wij nog met het administratieprogramma Esis. Hierin worden onder 

andere de Cito toetsen ingevoerd. In de aankomende zomervakantie maken wij de 

overstap naar ParnasSsys en zullen alle gegevens overgezet worden. ParnasSys heeft 

meer mogelijkheden dan Esis. Het team zal getraind worden in het gebruik van het 

nieuwe programma.  

Kamp   
Voor de vakantie hebben wij met het team besloten dat wij vanaf dit schooljaar alleen 

met groep 8 op kamp gaan. De belangrijkste reden is dat we het echt een afscheid willen 

laten zijn voor groep 8. Dit jaar gaan we aan het eind van het jaar op kamp, namelijk 23 

tot en met 25 mei. Dit is na de eindtoets en aansluitend op Hemelvaartsdag. Vanwege 

Corona durfden we het nu nog niet aan het begin van het schooljaar te plannen. Vanaf 

het schooljaar 2022-2023 gaan we weer aan het begin van het schooljaar op groep 8 

kamp. 

Dit betekent dat groep 7 vanaf dit schooljaar weer meegaat op schoolreisje. De 

schoolreisjes zijn op 16 juni 2022. 

https://kindcentrum-desprenghoevelaken.nl/evenementen/
https://kindcentrum-desprenghoevelaken.nl/evenementen/
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Klaar-over 
Het is een gevaarlijke kruising waar onze kinderen elke dag mee te maken krijgen. Om 

die reden hebben wij een schema opgesteld voor ouders om zich op te geven om 

kinderen en ouders veilig over te laten steken. Helaas zien wij dat we het rooster niet vol 

krijgen met 2 ouders per keer (ochtend – middag).  

 
Hieronder staat een schema van het klaar-over-rooster voor volgende week.  

De afgelopen week hebben we kunnen zien dat het een erg drukke rotonde is en dat 

de klaar-overs echt goed werk leveren. Daarom is het van groot belang dat jullie je 

opgeven om er in ieder geval voor te zorgen dat er ‘s ochtends en ‘s middags 2 

ouders “klaar-overen”.   

Volgende week is groep 7 verantwoordelijk. Dus mochten jullie je nog willen opgeven? 

Laat het ons even weten! 

 

Week 6 sept t/m 10 sept: Groep 7  

Ma ochtend  

1. Bram  

2.  

Di ochtend  

1. Thijs  

2.   

Wo ochtend  

1. Femke  

2.  

Do ochtend  

1. Jochem  

2.  

Vr ochtend  

1.  

2.  

Ma middag  

1.  

2.  

Di middag  

1.Gerwin D.  

2. Marjan K 

Wo middag  

1. Sem  

2.  

Do middag  

1.  

2.  

Vr middag  

1. Luuk  

2.  

 

Belangrijk voor alle ouders 

Met het van Lodesteijn college is afgesproken dat zij oversteken aan hun kant van de 

rotonde en dat wij oversteken aan onze kant van de rotonde. Dus op de heen- en 

terugweg. Dan kan er steeds 1 ouder met een groepje oversteken en de ander vangt 

dan het andere groepje weer op.  

Let op:  

Het is dan niet de bedoeling dat jullie het verkeer tegenhouden, maar met groepjes 

oversteken. Je mag wel op de weg gaan staan, maar je mag niet je hand ophouden om 

het verkeer te stoppen. 

 

Vanaf 08.15 uur kunnen jullie een geel hesje in de hal halen. Jullie kinderen kunnen dan 

alvast naar de klas.  

Niet overbodig om te zeggen, maar er zijn nog niet genoeg ouders voor volgende 

week.  

 
Mochten er ouders zijn die structureel willen helpen op een bepaald moment van de 

week voor een periode van 2 a 3 maanden, dan kan dat ook doorgegeven worden aan 

mij of aan de leerkracht van jullie kind. 
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Informatie-avond  
De informatieavond kan nog niet fysiek plaatsvinden. We zullen net zoals vorig jaar de 

informatie verstrekken per klas door middel van een PowerPointpresentatie. In de week 

van 6 tot en met 10 september zullen jullie de informatie via de leerkracht van de 

kind(eren) ontvangen.   

Verwachtingsgesprekken  
De verwachtingsgesprekken staan gepland op 23 en 28 september. Deze zullen wel 

fysiek kunnen plaatsvinden. Onderstaand de link voor het intekenen voor de 

verwachtingsgesprekken. 
 
https://docs.google.com/document/d/1X8KQa3nxyyFO5ZaF5eQS1Ab4E_toi1CtI3eToC1bIE4/edit 

Studiedag 
Dinsdag 14 september hebben de leerkrachten een studiedag en hebben alle 

leerlingen vrij. U kunt in de Konnect-app aangeven (tot en met 7 september) of u uw 

kind(eren) de hele dag op de BSO komen of niet. Komt uw kind niet naar de BSO, wilt u 

dan uw kind(eren) afmelden voor de BSO. Als er nog vragen zijn kunt u een mail sturen 

naar klantcontact@pcogv.nl  

  

BSO opvang studiedag 14 september 

De kinderen die een BSO-jaarcontract hebben voor de dinsdag, mogen de hele dag 

komen. Hebben jullie normaal op dinsdag BSO- opvang voor jullie kind(eren) en willen 

jullie graag de hele dag opvang? Dan kunnen jullie dit aangeven in Konnect (tot 

maandag 6 september). Kies dan voor extra opvang van 8.30 tot 14.00 uur. Volgende 

week kijkt de planning of extra opvang mogelijk is en krijgt u bericht. 

 

Als jullie voor deze dinsdag andere opvang hebben geregeld en jullie kinder(eren) 

komen niet naar de opvang, dan deze dag graag afmelden in Konnect. 

Graag ook voor maandag 6 september  

 

Op deze studiedag zijn de Kinderopvang en Peuteropvang gewoon geopend. 

Trakteren  
Er mag weer gewoon getrakteerd worden. Dus voorverpakte spulletjes zijn niet meer 

verplicht. De kinderen van groep ½ blijven op de benedenverdieping als ze de klassen 

rondgaan en leggen hun verjaardagskaart in de teamkamer, zodat alle juffen en 

meesters iets leuks op de kaart kunnen schrijven. De kinderen van groep 3 tot en met 

groep 8 blijven op de bovenverdieping en leggen ook hun verjaardagskaart in de 

teamkamer. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1X8KQa3nxyyFO5ZaF5eQS1Ab4E_toi1CtI3eToC1bIE4/edit
mailto:klantcontact@pcogv.nl
mailto:klantcontact@pcogv.nl
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Opvang 

Ruildagen 
Via de afdeling klantcontact ontvangen we regelmatig signalen van ouders die aangeven 

de regels rondom de ruilservice niet te weten. Deze informatie is inmiddels terug te 

vinden in het informatieboekje op de website, waarin alle algemene informatie over de 

kinderopvang terug te vinden is, maar ook de ruilservice duidelijk beschreven staat; 

https://stichting-pcogv.nl/documentenbank/?term=opvang (Hoofdstuk 5.3) 

 

Ouders gezocht voor de MR & OC 
Binnen de medezeggenschapsraad (MR) en de Ouder Commissie (OC) van de Spreng in 

Hoevelaken zijn wij met ingang van het nieuwe schooljaar (2021/2022) op zoek naar 

enthousiaste ouders die onze MR of de OC willen komen versterken! 

 
Eind van dit schooljaar eindigt voor Erik van ’t Veer, voorzitter van de MR zijn 3-jarige 

termijn en hij zal zich niet herkiesbaar stellen. We zoeken iemand die zich vanaf 

september (het begin van het nieuwe schooljaar 2021/2022) voor een termijn van 3 jaar 

beschikbaar wil stellen. 

 
Ook Hans Hugo van Wegen stopt na ruim 5 jaar als voorzitter van de OC. Vanuit de OC 

heeft Paula Berkhoudt aangegeven de overstap te willen maken naar de MR. 

 
De vacature voor de MR wordt nu formeel opengesteld. Dit betekent dat er in ieder 

geval 2 vacatures ontstaan binnen de OC en 1 vacature voor de MR. 

Waarom zou u in de MR of OC gaan? 
Als MR of OC-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op De 

Spreng. U bent nauw betrokken bij de school, kunt meepraten en -beslissen over het 

beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur. 

Wie mogen er lid worden? 
Alle ouders (of verzorgers) met een kind in groep 1 t/m 8 op De Spreng kunnen zich voor 

de MR verkiesbaar stellen. 

 
Voor de OC geldt dat je minimaal één kind op het kinderdagverblijf, peuteropvang of de 

BSO moet hebben om je aan te melden als lid van de OC. 

Heeft u nog vragen? 
Voor verdere informatie of vragen kunt u zich wenden tot ouders die momenteel zitting 

hebben in de MR en OC: 

MR-leden :  Marjan Lelsz, Lianne Straakenbroek, Erik van ’t Veer. 

https://stichting-pcogv.nl/documentenbank/?term=opvang
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OC-leden :  Hans Hugo van Wegen, Paula Berkhoudt, Max de Kloe, Johannes van der 

    Goot. 

Geïnteresseerd? 
Meldt u zich dan als kandidaat aan via een e-mail naar mr.dsh@pcogeldersevallei.nl of 

oc.dsh@pcogeldersevallei.nl. Wanneer zich meerdere kandidaten hebben aangemeld, 

wordt u als ouder(s) hiervan op de hoogte gesteld. Vervolgens zullen de huidige MR-OC 

leden een verkiezing organiseren. 

 

Hieronder nog wat aanvullende informatie over de rol en verantwoordelijkheden van de 

MR en OC. 

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)? 
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een 

MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. 

Op De Spreng bestaat de MR uit 3 leden namelijk Lianne Straakenbroek, Marjan Lelsz,  

en Erik van ’t Veer. 

Wat doet een MR? 
De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten 

instemmings- of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd 

zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de 

school, nieuwbouw en de formatie. Op de Spreng werken wij als MR nauw samen met 

de Ouder Commissie (OC). Doorgaans wordt er samen vergaderd met uitzondering van 

de onderwerpen die alleen de MR aangaan en/of vertrouwelijk zijn. 

 

Logopedie 
Vorige week liet ik jullie weten dat Eline niet meer bij ons op school werkt als 

logopediste. Zij is een andere uitdaging aangegaan.  

 

Wij kregen deze week het volgende van logopedistenpraktijk Amersfoort-Hoevelakente 

horen:  

“Wij hebben voor Eline nu een zeer ervaren logopedist met een master in innovatie op 

zorg in ons team. 

Haar naam is Rachel De Jong. Zij kan het werk beeldbellend uitvoeren. In de directe 

regio is een logopedistentekort en Rachel werkt vanaf grote afstand. 

Ouders ontvangen binnenkort de uitnodiging om beeldbellend te starten. 

 

Een live-logopedist op locatie duurt langer om te regelen ter ondersteuning van Rachel 

haar werk op afstand en de zorg moet niet stil komen te liggen. 

Er wordt echt alles aan gedaan om een live-logopedist komend kwartaal te installeren. 

 

mailto:mr.dsh@pcogeldersevallei.nl
mailto:oc.dsh@pcogeldersevallei.nl
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Voor vragen kunnen ouders en leerkrachten het praktijktelefoonnummer van Eline 

bellen.  

Dat neemt Rachel op afstand over. Een intern collega neemt nu op voor haar”. 

Belangrijke data 
Dinsdag 14 september  Studiedag leerkrachten (leerlingen onderwijs vrij)  

Donderdag 16 september  Dag van de pedagogischmedewerker 

23 en 28 september    Verwachtingsgesprekken 

 

Afmelden nieuwsbrief: Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, stuur dan een 

mail naar administratie.sh@pcogv.nl. 

 

Naschoolse lessen 2021/2022    

   

Na schooltijd is er binnen ons Kindcentrum nog van alles te doen:    

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)    

DONDERDAG   

GITAAR MELODIE     

Docent: Rosita van Oosten    

   (via rositavanoosten@hotmail.com)   

   

 BLOKFLUIT    

Docent: Rosita van Oosten   

(via rositavanoosten@hotmail.com)   

  

mailto:administratie.sh@pcogv.nl?subject=Afmelden%20nieuwsbrief
mailto:haverkamp@hetnet.nl
mailto:rositavanoosten@hotmail.com
mailto:(via rositavanoosten@hotmail.com)  
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Sociaal Team Nijkerk/ Contactpersoon (Voor)School 
De gemeente Nijkerk heeft de zorg voor inwoners georganiseerd vanuit het Sociaal 

Team (voorheen Gebiedsteam). U kunt bij het Sociaal Team terecht voor allerlei 

ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld opvoed- en opgroeivragen.  
Mijn naam is Carmen Sloos en ik ben vanuit het Sociaal Team contactpersoon voor het Kindcentrum 
de Spreng. Ik ben niet op vaste momenten aanwezig maar u kunt mij mailen om een afspraak te 
maken. 

Iedereen heeft weleens vragen over opvoeden, ook voor een korte vraag of advies kunt bij het 

Sociaal Team terecht. De contactpersoon van het Sociaal Team geeft ook graag informatie 

over de sociale kaart en preventieve activiteiten in de gemeente Nijkerk. Het Sociaal 

Team op school is een laagdrempelige, kortdurende en een kosteloze voorziening.  Door 

kinderen, ouder(s) en leerkrachten te helpen en te ondersteunen, draagt het Sociaal 

Team op een positieve manier bij aan de ontwikkeling en het verbeteren van het 

functioneren van de leerling op school en/of thuis.  

Het uitgangspunt is één contactpersoon, en één plan, ook als er binnen uw huishouden 

op meerdere manieren ondersteuning nodig is. Het Sociaal Team werkt met de 

verwijsindex in het kader van een optimale samenwerking met andere professionals die 

betrokken zijn. 

Ouders en leerkrachten/intern begeleiders kunnen zelf contact zoeken met het Sociaal 

Team. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: pesten of gepest worden, 

gebrek aan sociale vaardigheden, problemen in de thuissituatie of op school, 

gescheiden ouders, (huiselijk) geweld, opvoeding, verwerken van verlies (rouw), 

gedragsproblemen, financiële problematiek et cetera.  

Contact opnemen met het Sociaal Team (voorheen Gebiedsteam) kan via 14033 of 

aanmeldingen@gtnijkerk.nl  

Voor rechtstreeks contact met Carmen Sloos kunt u mailen naar c.sloos@gtnijkerk.nl.  
 

 

mailto:aanmeldingen@gtnijkerk.nl
mailto:c.sloos@gtnijkerk.nl

	Nieuws uit het Basisonderwijs
	Personeel
	Welkom op school
	Kalender en jaarplanning 2021-2022
	Overgang naar Pasnassys
	Kamp
	Klaar-over
	Informatie-avond
	Verwachtingsgesprekken
	Studiedag
	Trakteren
	Ruildagen
	Ouders gezocht voor de MR & OC
	Waarom zou u in de MR of OC gaan?
	Wie mogen er lid worden?
	Heeft u nog vragen?
	Geïnteresseerd?
	Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?
	Wat doet een MR?

	Logopedie
	Belangrijke data
	Sociaal Team Nijkerk/ Contactpersoon (Voor)School

