
 
 
 
 

De Spreng: ‘Verwondering als bron’ 

 

 

                                                  Nummer 2 

 24 september 2021 

      Nieuws uit het Basisonderwijs 
 

Algemeen  

Personeel 
 

Nieuwe Teamcoördinator opvang 

Na de zomervakantie zijn we op De Spreng Hoevelaken gestart met een 

teamcoördinator voor de opvang. Deze functie is nieuw binnen PCO Gelderse Vallei. 

Deze coördinator regelt en organiseert allerhande zaken binnen de opvang en fungeert 

voor ouders als een aanspreekpunt. De coördinator zal daarnaast ook uren op de groep 

staan. Voor deze functie hebben we Marieke Oskam weten te benoemen. Marieke is op 

9 september met haar werkzaamheden gestart. Ze stelt zich hieronder aan u voor. 

 

Even voorstellen: 
Ik ben Marieke Oskam. Getrouwd met Bram en moeder van 

twee kinderen, Carlijn (3 jaar) en Olivier (11 maanden).  

Wij wonen in Nijkerk.  

Nadat ik de opleiding Maatschappelijk Werk & dienstverlening 

heb afgerond, ben ik gaan werken in de kinderopvang. Lange 

tijd werkte ik als Pedagogisch Specialist en hield ik mij volop 

bezig met de ontwikkeling van de kinderen. Het werken met 

kinderen vond ik vanaf dag één echt fantastisch. Ze zijn echt 

allemaal anders en dat maakt het werk dynamisch.  

  

Juf Vivian  

Juf Vivian is afgelopen maandagochtend voor de tweede keer een ochtend komen 

werken. Ze is nog niet heel mobiel, maar kan achterin de klas, met haar been omhoog, 

toch van betekenis zijn voor de kinderen in de klas en voor juf Annemarijn en juf Demi. 
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Juf Annemarieke (opvang) 

Annemarieke is deze week weer begonnen. Ze zal nog wel hulp nodig hebben bij het 

tillen, maar ze kan weer komen en is redelijk pijnvrij! Superfijn en wat fijn om je weer te 

zien Annemarieke! 

 

Reinier  

Reinier is uit het ziekenhuis. Dat geeft rust, maar hij is er nog niet. Vanaf volgende week 

zal er een tijdelijke conciërge Reiniers werkzaamheden overnemen. 

Welkom op school 
De komende weken tot de herfstvakantie starten de volgende kinderen bij ons op 

school: 

Groep 1/2a: Feline van de Wall 

Groep 1/2b: Suus Groenendijk 

 

En afgelopen week is Jana Qasam gestart bij ons in groep 6 

 

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

Kalender online 
Op onze website (https://kindcentrum-desprenghoevelaken.nl/evenementen/) vinden 

jullie de kalender met alle benodigde informatie over studiedagen, 

gespreksmogelijkheden, vakanties enzovoort.  

Teken 
We hebben nu een groot schoolplein met veel bomen. Wees daarom alert op teken en 

controleer je kind(eren) op het hebben van teken. Teken kunnen overal op het lichaam 

bijten. Vergeet niet de liezen, bilspleet, oksels, onder de randen van ondergoed, achter 

de oren en rond de haargrens in de nek goed te controleren. 

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. De communicatie verloopt via de 

groepsleerkracht middels de weekbrief. 

 
Volgende week is groep 4 verantwoordelijk, de week daarna groep 3. Dus mochten jullie 

je nog willen opgeven? Laat het ons even weten! 

 
HERHAALD BERICHT: 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 

https://kindcentrum-desprenghoevelaken.nl/evenementen/
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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.  Het blijkt namelijk dat het tegenhouden van verkeer alleen mag door een 

verkeersbrigadier, die hier apart voor is opgeleid door de politie.  

 

Ik ben op dit moment in gesprek met Veilig Verkeer Nederland over deze kruising en 

hoe we deze situaties zo veilig mogelijk kunnen laten verlopen. 

 

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

alvast naar de klas.  

Verwachtingsgesprekken  
De eerste dag met verwachtingsgesprekken was gisteren, de volgende staat gepland op 

dinsdag 28 september.  

Invalprotocol 
Door de enorme krapte op de arbeidsmarkt onder leerkrachten, de uitgeputte invalpool, 

het komende griepseizoen en het nog steeds rondwarende corona-virus, kunnen we te 

maken krijgen met het uitvallen van leerkrachten door klachten of ziekte. We hebben 

hier al mee te maken gehad en zullen hier in de nabije toekomst waarschijnlijk ook nog 

mee te maken krijgen. Daarom vind ik het van groot belang om jullie mee te nemen in 

onze invalprocedure. 

 

Het is als volgt: Als een leerkracht zich ziekmeldt of corona-gerelateerde klachten heeft 

dan benaderen wij meteen onze invalpool. Mochten zij niemand kunnen leveren, dan 

gaat bij ons het invalprotocol in. Dit houdt in dat klassen worden opgedeeld. Mocht het 

ziekzijn langer dan één dag duren, dan proberen wij ook voor de volgende dagen inval 

te regelen. Mocht het zo zijn dat er bij de tweede dag nog steeds geen invalleerkracht 

beschikbaar is, dan vragen wij jullie om de kinderen van de betreffende klas thuis te 

houden. Mocht het nog langer duren, dan zullen wij de klassen die thuis moeten blijven, 

laten rouleren. 

 

Ouderbijdrage schooljaar 2021/2022  
Door de AC (ActiviteitenCommissie) worden het komend schooljaar weer een tal van 

activiteiten georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, 

sportactiviteiten, muziekavonden, avondvierdaagse enz. Om deze activiteiten te 

bekostigen, wordt u als ouders/verzorgers (jaarlijks) gevraagd een vrijwillige 

ouderbijdrage te betalen. De ouderbijdrage is dit jaar gesteld op € 22,00.   
  

Heeft  u een automatische incasso afgegeven, dan wordt dit bedrag rond 2 november 

2021 van uw rekening afgeschreven.  
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Heeft u niet gekozen voor automatische incasso, wilt u dan het bovenstaande bedrag 

overmaken op bankrekeningnummer NL95 RABO 0104 8691 19  t.n.v. AC De Spreng te 

Hoevelaken. Voor een goede afwikkeling vragen wij u de voor- en achternaam van uw 

kind(eren) en groep als betalingskenmerk te vermelden.   

Vanuit de AC 
Beste allemaal, 

  

Het schooljaar is alweer even onderweg en wij hebben onze jaarlijkse vergadering 

gehad. 

Er zijn na de oproep in de vorige nieuwsbrief een aantal nieuwe en enthousiaste leden 

bij gekomen. Heel fijn en welkom! 

Vorig jaar kreeg ik regelmatig het geluid te horen op het schoolplein “wat gebeurt er met 

de ouderbijdrage” omdat er een heel aantal activiteiten niet door zijn gegaan. Afgelopen 

schooljaar heeft elke klas een budget gekregen om vrij te besteden. Daarvoor zijn 

boeken/ spellen en een treinbaan gekocht en is er een uitje naar het Bosbad geweest. 

Dit jaar zitten we op iets anders te broeden, waarover later meer.  

Als jullie vragen hebben met betrekking tot de activiteiten of activiteiten commissie 

spreek me gerust aan op het schoolplein. Ik ben er bijna elke woensdag en donderdag 

te vinden. 

  

Groet namens de AC 

Hiltje Kuijt (0630501518) 

(Moeder van Eliza gr4 en Marieke gr2) 
 

 Nieuws uit de Opvang  

Nieuwe Teamcoördinator opvang 
Eerder in deze nieuwsbrief stelt Marieke Oskam zich voor als nieuwe teamcoördinator 

voor de opvang. 

Krapte op de arbeidsmarkt 
Ook wij hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt bij de opvang. Wij doen er 

alles aan om de groepen steeds te voorzien van voldoende pedagogisch medewerkers. 

Mocht dit op enig moment niet (meer) lukken door ziekte o.i.d. dan zullen we moeten 

besluiten om de groep voor een dag(deel) te sluiten. Mocht dit het geval zijn en dat is 

echt in uiterste nood, dan laten wij u dit op tijd weten.  

tel:0104%208691%2019
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Dag van de Leidster 
Vorige week donderdag was het ‘De dag van de Leid(st)er”. Op deze dag wordt de 

betrokkenheid, kennis en kunde van de leiders en leidsters in de kinderopvang gevierd. 

Vanuit de stichting hebben alle medewerkers van de opvang een leuke attentie 

gekregen. Dat hadden ze wel verdiend, want door ziekte, vakanties en schaarste op de 

arbeidsmarkt hebben onze kanjers zich met hart en ziel ingezet om elke dag weer 

opvang te kunnen bieden aan alle kinderen. 

Herfstvakantie 
Maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober is het herfstvakantie. Willen jullie als 

je kind niet komt, deze dag(en) afmelden in de Konnect app/-webportaal.  

Willen jullie dit vóór 1 oktober invoeren in de Konnect app/-webportaal, dit in verband 

met de planning van de medewerkers en eventuele activiteiten. 

Als er nog vragen zijn dan kunnen jullie een mail sturen naar klantcontact@pcogv.nl. 

 

De Peuteropvang -kinderen hebben vakantie van 18 t/m 22 oktober. Dan is er geen 

opvang voor de kinderen van de Peuteropvang 

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) 

 

Belangrijke data 
Dinsdag 28 september   Verwachtingsgesprekken 

Maandag 4 oktober   Dierendag 

Dinsdag 5 oktober    Dag van de Leerkracht 

Woensdag 13 oktober  Viering (Peuteropvang t/m groep 3) 

Vrijdag 15 oktober   Viering (groep 4 t/m 8) 

18 t/m 22 oktober   Herfstvakantie 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 15 oktober 2021 

 

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

naar administratie.sh@pcogv.nl. 

mailto:klantcontact@pcogv.nl
https://stichting-pcogv.nl/documentenbank/?term=opvang
mailto:administratie.sh@pcogv.nl?subject=Afmelden%20nieuwsbrief
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Bijlagen 
Even voorstellen 
Begeleiding Intraverte 
Op zo’n 100 basisscholen in Nederland begeleiden wij kinderen waarbij de ontwikkeling 

niet helemaal vanzelf gaat. Vanaf donderdag 2 september is het ook mogelijk deze 

begeleiding op de Spreng Hoevelaken (noodlocatie) te volgen! 

 

Hulpvragen 

Wij helpen kinderen die bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen hebben, zich 

niet goed kunnen concentreren in de klas, moeite hebben met een 

scheiding of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten 

hoe ze daarmee om kunnen gaan. Of misschien valt het op dat een kind 

vaak valt, zich houterig beweegt of schrijven nog erg lastig vindt? Wij 

helpen kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een 

kind; dus via spel en beweging! 

 
Dagen 

Kinderoefentherapeut Marijke de Gans en psychomotorisch therapeut 

Samoa Schubert zijn vanaf donderdag 2 september elke donderdag te 

vinden in de school. Mocht u twijfelen of jouw zoon of dochter 

ondersteuning zou kunnen gebruiken, dan kunt u altijd overleggen met 

Marijke of de leerkracht/intern begeleider.   

 

Mocht u twijfelen of jouw zoon of dochter ondersteuning zou kunnen gebruiken, dan 

kunt u altijd overleggen met Marijke/Samoa of de 

leerkracht/intern begeleider.   

Verwijzing huisarts 

Om een begeleidingstraject bij Intraverte te starten is er een 

verwijzing van de huisarts nodig.  

 

Tarieven & vergoedingen 

Een begeleidingstraject bij Intraverte wordt grotendeels vergoed 

door de basiszorg-verzekering. Kijk voor meer informatie op: 

www.intraverte.nl of bel naar 0578-688127. 

Kindpakket 
In Nederland zijn er heel veel kinderen die door het lage inkomen van hun ouders niet 

mee kunnen doen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn. 

Bijvoorbeeld meedoen met voetbal, muziekles, schoolreisje of je verjaardag vieren, is 

Marijke de Gans 

Kinderoefentherapeut 

Samoa Schubert 

Psychomotorisch therapeut 

http://www.intraverte.nl/
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niet vanzelfsprekend voor ieder kind. Voor deze kinderen is er Kindpakket. In de 

gemeente Nijkerk biedt het Kindpakket een aantal mogelijkheden. 

Meedoen 

Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen een gemeentelijke bijdrage 

ontvangen voor de kosten van sport, cultuur en onderwijs. Voor ieder kind tot 18 jaar is 

het bedrag € 300,- per kalenderjaar. In de volgende drie situaties is er soms extra geld 

mogelijk: 

• bij de geboorte van een eigen kind; 

• voor een zwemdiploma voor een eigen kind vanaf 5 jaar; 

• voor een ID-kaart voor een 14-jarig kind, dat nog geen geldig identiteitsbewijs 

heeft. 

Voor informatie en aanvragen kunt u contact opnemen met het Loket MO via het 

algemene telefoonnummer 14 033. 

Is deze bijdrage voor uw kind(eren) niet genoeg? Dan is het soms mogelijk om extra hulp 

te krijgen vanuit de deelnemende Fondsen. Hieronder staat hoe dat gaat. Let op! Altijd 

eerst  ‘Meedoen' aanvragen. 

Leergeld Nijkerk 

Leergeld Nijkerk wil dat alle kinderen kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse 

activiteiten. Ook kinderen waarvan de ouders het financieel niet breed hebben. 

Wanneer er geen geld is voor zaken die voor school nodig zijn, bijvoorbeeld een fiets, 

laptop of voor buitenschoolse activiteiten als werkweek of schoolreis, biedt Leergeld 

Nijkerk hulp door het betalen van een factuur of in natura door het schenken van de 

noodzakelijke (leer)middelen voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Informatie en 

contact: www.leergeldnijkerk.nl. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Nijkerk 

Kinderen van 4 tot 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen via het 

Jeugdfonds Sport en cultuur sporten bij een vereniging en lessen op het gebied van 

kunst en cultuur volgen. Het JFSC betaalt de contributie/het lesgeld van een vereniging 

en eventueel sportkleding/materialen. De bijdrage is maximaal € 225,00 voor sport en € 

425,00 voor kunst/cultuur per kind per jaar. Het geld wordt overgemaakt naar de 

sportvereniging of organisatie waar u kind les heeft. Informatie en 

contact: lara@nijkerksportiefengezond.nl. 

Jarige Job 

Deze stichting trakteert kinderen uit gezinnen met een laag inkomen op een verjaardag. 

Jarige Job geeft geen geld maar een complete verjaardagsbox aan de ouders. Zo kunnen 

zij van de verjaardag van hun kind een echte feestdag maken. 

Informatie en contact: www.leergeldnijkerk.nl. 

Nationaal Fonds KinderHulp 

U kunt soms een beroep doen op KinderHulp als ondersteuning door bovenstaande 

fondsen niet kan en het noodzakelijk is. KinderHulp geeft financiële ondersteuning aan 

kinderen én jongeren in armoede van 0 tot 21 jaar. Bijvoorbeeld voor therapie, 

kamerinrichting, naamsverandering of medicijnen. 

Informatie en contact: www.leergeldnijkerk.nl of aanmeldingen@gtnijkerk.nl. 

https://www.nijkerk.eu/meedoen
http://www.leergeldnijkerk.nl/
https://www.nijkerk.eu/
http://www.leergeldnijkerk.nl/
http://www.leergeldnijkerk.nl/
https://www.nijkerk.eu/
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Alles is terug te vinden op https://www.nijkerk.eu/kindpakket. 

 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.  

https://www.nijkerk.eu/kindpakket
mailto:aanmeldingen@gtnijkerk.nl
mailto:c.sloos@gtnijkerk.nl
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Op 9 oktober gratis ludiek theater over opvoeden 
In oktober is de Week van de Opvoeding. Theatergroep Bint speelt dan de gratis 

voorstelling ‘Die andere ouders doen ook maar wat’. 

  

Er zijn meters boeken geschreven over opvoeden. Iedereen heeft er wel tips voor. Maar 

hoe voeden we eigenlijk op? Wat gaat er goed? En waarin slaan we de plank misschien 

wel mis? Hoe vaak hebben we het erover hoe lastig het soms kan zijn? 

  

De theatervoorstelling 

Theatergroep Bint speelt een herkenbare, humoristische, interactieve voorstelling die 

een inkijkje geeft in hoe ‘we’ dat doen. Géén tips of adviezen, maar een eerlijk gesprek 

over hoe we het opvoeden doen en volhouden. Ze nodigen het publiek uit om iets van 

zichzelf te laten zien zonder dat ze te kijk staan. De voorstelling is voor alle ouders en 

opvoeders: of je nu heel pedagogisch te werk probeert te gaan of maar wat doet, 

iedereen is welkom. 

  

 
  

Reserveren (gratis voorstelling) 

Wanneer: zaterdag 9 oktober 2021 

Tijd: 19.30-21.00 uur 

Waar: de Ark, Willem-Alexanderplein 14, 3862 CE Nijkerk 

Reserveren: stuur een e-mail naar a.vanveldhuizen@nijkerk.eu 

  

Hulp bij opvoeding 

Op www.pitnijkerk.nl staan allerlei trainingen en activiteiten over opgroeien en 

opvoeden voor ouders en jeugd. Heeft u vragen of hulp nodig bij het opvoeden? Neem 

dan contact op met het gebiedsteam van de gemeente via 14 033. 

  

 

Naschoolse lessen 2021/2022    

   

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

Vioolles, gitaar spelen en blokfluit spelen.    

   

mailto:a.vanveldhuizen@nijkerk.eu
http://www.pitnijkerk.nl/
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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:haverkamp@hetnet.nl
mailto:rositavanoosten@hotmail.com
mailto:(via rositavanoosten@hotmail.com)  
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