
 
 
 
 

De Spreng: ‘Verwondering als bron’ 

 

  
                                                     Nummer 3 

               15 oktober 2021 

      Nieuws uit het Basisonderwijs 
 

Algemeen 

Welkom op school 
Na de herfstvakantie start Kiki Broeksma bij ons op school in groep 1/2b. 

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

 

Parkeren  
Wie o wie!!! 

Op een vrijdag, 3 weken geleden ontdekte ik dat er schade is gereden aan mijn rode Fiat 

500. Hij stond geparkeerd bij de parkeerplaatsen naast de rotonde met de boom. Mijn 

auto is geraakt aan de passagierskant vanaf de deur tot en met het wiel. Er zit een flinke 

kras en boven het wiel ook een flinke deuk. Helaas heeft de desbetreffende persoon 

niks achtergelaten, maar als u iets heeft gezien of de desbetreffende persoon bent, vind 

ik het fijn dat er contact wordt opgenomen.   

  

Hartelijke groet en alvast bedankt,  

Ana Veldhuis   

Leerkracht groep 8   
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Renovatie  
Er wordt hard gewerkt aan de Van Dedemlaan. Bij binnenkomst is de kolom met 

toiletten al volledig verdwenen en ook het dak van de oude teamkamer ligt er helemaal 

af. In de komende nieuwsbrieven zullen we jullie op de hoogte houden van de 

vorderingen.   

 

 
  

Personeel 
Vertrek juf Marjan en meester Danny  

 

Juf Marjan heeft een nieuwe baan aangeboden gekregen in het voortgezet onderwijs. 

Vanaf 1 december is zij werkzaam als docent op het Aeres te Nijkerk. Vorige week zijn de 

kinderen en de ouders van groep 7 geïnformeerd. Het vertrek van juf Marjan vinden wij 

allemaal erg jammer en we hopen dat er snel een goede kandidaat solliciteert voor de 

openstaande vacature. Dus wees allemaal ambassadeurs van De Spreng en zoek met 

ons mee! https://werkenbijpcogv.nl/leerkracht-groep-7/  

 

Ook meester Danny heeft ons laten weten dat hij een nieuwe, administratieve baan 

heeft gevonden voor 40 uur in De Meern. Hij zal ons ook per 1 december gaan verlaten. 

Heel jammer voor ons, maar een mooie, nieuwe uitdaging voor Danny! Voor deze 

vacature zijn wij in gesprek met een kandidaat.   
  

 
 

https://werkenbijpcogv.nl/leerkracht-groep-7/
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Hoe gaat het met?  

Juf Vivian  

Het gips is er inmiddels af en op dit moment is Vivian al 2 dagen aan het werk.  

Op maandag en woensdag is Vivian aanwezig. Hopelijk kan ze na de herfstvakantie 

alweer wat meer met haar been.    

  

Juf Jessica  

Op 1 oktober kwam het heugelijke nieuws dat Jessica is bevallen van een zoon. Zijn 

naam is Mateo Tobias Abraham. Wat fijn en wat een opluchting voor Jessica. Wij wensen 

ze samen veel liefde, gezondheid en geluk toe.    

 
Reinier  

Reinier is weer begonnen met werken. Hij heeft gelukkig nog wel hulp van 

een conciërge van IKC Oranje Nassau.   

Krapte (stukje vanuit het hoofdkantoor)  
Ondanks alle inspanningen zijn nog niet alle structurele vacatures vervuld. Dit geldt voor 

zowel opvang als onderwijs. Het brengt de nodige spanning mee in de organisatie en we 

zullen alternatieven moeten gaan verzinnen. Op www.werkenbijpcogv.nl staat een 

overzicht van alle vacatures, maar de reacties zijn zowel kwantitatief als kwalitatief niet 

voldoende. De samenwerking met een recruitment-bureau heeft ook niet opgeleverd 

wat we hadden gehoopt. Er is een kleine werkgroep opgericht om een strategie en 

acties uit te zetten en na te denken over creatieve oplossingen in het kader van ‘anders 

organiseren’. De werkgroep laat zich daarin bijstaan door externe deskundigen. 
  

INTERNATIONALE DWARFISME AWARENESS 
Hallo, wij zijn Huub en Carla en zijn de trotse ouders van Niek (gr5) Gijsje (gr4) en Silke 

(gr2). Onze dochter Silke hebben jullie vast al zien rondlopen op school, omdat zij wat 

kleiner is in lengte dan haar klasgenoten. Silke is in augustus 5 jaar oud geworden en zit 

in groep 2 bij juf Juliëtte en juf Anneke.  

 

Deze maand is het “dwarfism awareness month’’ (vreselijke term trouwens dwerg, maar 

in het Engels nu eenmaal wat het is…) Wereldwijd vertellen ouders en kleine mensen 

deze maand om zelf wat meer kennis en begrip te verspreiden over klein zijn!  

 
Silke heeft de groeistoornis ‘achondroplasie’. Wij benoemen het naar haar en de andere 

kinderen altijd dat Silke korte botjes heeft.  

Achondroplasie komt voor bij 1:25-40.000 geboortes voor, vrij uniek dus! Het komt niet 

voor in onze familie, het is een spontane mutatie. Wij wisten het vanaf 36 weken 

zwangerschap. Bij de 20 weken echo is dit nog niet zichtbaar. Meisjes met 

achondroplasie worden ongeveer 1.25 cm lang.  

Silke is een slimme dame, cognitief is ze net als jij en ik. Ze heeft geen verstandelijke 

beperking, ze heeft alleen een botafwijking. Op school heeft Silke hulp bij praktische 
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zaken die ze (nog) niet zelf kan en aangepaste stoel, waardoor ze zich geweldig goed kan 

redden! Silke wil net als ieder ander kind, het liefst alles zelf doen. Het is daarom fijn om 

kinderen te leren om eerst Silke te vragen of ze hulp nodig heeft. Als kinderen Silke 

optillen is dit vaak goed bedoeld, maar niet zo goed voor haar rug en nek. Daarnaast 

voelt ze zich er niet zo fijn bij. Want ze voelt zich dan nóg kleiner.  

Van vroeger uit worden mensen met een klein gestalte wel eens ‘lilliputter of dwerg’ 

genoemd. Maar dit niet meer van deze tijd. Wij zouden het fijn vinden als er gesproken 

wordt over ‘kleine mensen’ of nog liever gewoon bij haar naam. Want ze ís niet wat ze 

heeft, ze ís Silke. Silke is dol op baby born, roze, pannenkoeken, buiten spelen, grapjes 

maken, kortom ze is een doorsnee kleuter! En we hopen dat iedereen dát vooral ziet ipv 

haar lengte.  

Wij staan altijd open voor vragen, alleen maar fijn! Spreek ons ook gerust aan bij vragen 

of interesse. Silke heeft het geweldig naar haar zin op de Spreng en het gaat fantastisch. 

En dat is ook dankzij jullie en jullie kinderen om haar heen. It takes a village to raise a 

child, zeggen ze wel eens en zo is het ook!  

 

Groeten Carla en Huub Kwantes 
 

 

Dag van de leerkracht  
  

Wat zijn de leerkrachten door de kinderen en de 

ouders verwend zeg! Ongelooflijk! Allemaal heel 

erg bedankt voor de waardering!  

 

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek  
Woensdag 6 oktober is op school de Kinderboekenweek feestelijk geopend met een 

boekendomino. Van boven naar beneden stond een lange rij boeken die we met elkaar 

hebben laten vallen. Naast de opening van de Kinderboekenweek was dit ook meteen 

de opening van onze nieuwe schoolbieb. Er is hard aan gewerkt maar nu hebben we een 

prachtige nieuwe bieb met de mooiste boeken.  

 

Het thema van dit jaar is: “Worden wat je wil”. Met diverse activiteiten gaan we het met 

elkaar hebben over wat we later willen worden. Ook is er door de hele school extra 

aandacht voor lezen, doet u thuis ook mee? Misschien een keertje extra voorlezen, of 

naar de bieb?  
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Als school doen we dit jaar mee met het project my book buddy 

(https://www.mybookbuddy.nl/). De kinderen zamelen met elkaar geld in. Dit geld gaat 

naar een project dat erop gericht is om alle kinderen ter wereld van boeken te voorzien. 

En om er zo voor te zorgen dat ook zij leren lezen.  

 
  

Deze week hebben de kinderen tijdens de viering, aan elkaar en aan de ouders laten 

zien wat ze hebben geleerd. Er waren steeds 2 klassen gekoppeld. De opkomst van 

ouders was geweldig en wat was het fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten! 
 

 

Invalprotocol (herhaling en uitzondering) 
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 ook 

nog mee te maken krijgen ben ik bang. 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 

https://www.mybookbuddy.nl/
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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.  
  

Uitzondering voor de groepen 1/2:  

Voor de groepen ½ maken wij wel een uitzondering, aangezien het voor kleuters lastig is 

om opgedeeld te worden in bijvoorbeeld een groep 7 of 8.   

Hiervoor gelden de volgende stappen bij ziekte van een leerkracht van groep 1/2:   

Als een leerkracht zich ziekmeldt of corona-gerelateerde klachten heeft dan benaderen 

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

• Ouders ‘s ochtends direct via de groepapp geïnformeerd over de afwezigheid van 

een leerkracht, met de vraag om, indien mogelijk, hun kinderen thuis te houden. 

Misschien kunnen kinderen worden opgevangen bij een ander gezin.   

• Ouders van beide kleutergroepen 's ochtends bij de deur gevraagd hun kind 

weer mee te nemen. De kinderen waarvoor geen opvang geregeld kan worden, 

zijn op school bij de aanwezige kleuterleerkracht. De aanwezige 

onderwijsassistent is achterwacht. Er zal deze dag extra worden buiten 

gespeeld.   

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.  

Mad Science 
Mad Science: Wetenschap en techniek zijn belangrijk, nu en in de toekomst. Iets leren 

geeft voldoening en is leuk om te doen. Dat laten we de kinderen graag ervaren, om zo 

een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling. 

 

U heeft afgelopen week een brief meegekregen om uw kind(eren) aan te melden via de 

website van Mad Science (nederland.madscience.org) . U kunt dit doen tot uiterlijk 21 

oktober 2021. 

Na de sluitdatum verwerken zij alle inschrijvingen, sturen ze de ouders een bevestiging 

van deelname. 

 

De naschoolse lessen zijn dan op dinsdagen: 

Starttijd: 14:15 uur 

Dag 1: 9-11-2021 

Dag 2: 16-11-2021 

Dag 3: 23-11-2021 

Dag 4: 30-11-2021 

Dag 5: 7-12-2021 

Dag 6: 14-12-2021 
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 Nieuws uit de Opvang  

Halen en brengen  
Tijdens de coronaperiode hebben we gemerkt dat het veel rust geeft op de groepen als 

er minder in- en uitloop is op de groepen. Zo worden de kinderen minder onderbroken 

in hun spel doordat er minder afleiding is. Een bijkomend voordeel is dat de 

groepsruimtes schoner blijven. Dit is vooral voor de kruipende kinderen erg prettig.   

  

Daarom hebben we besloten, dat het brengen en halen van de kinderen bij de deur van 

de groep gecontinueerd wordt. U kunt uw kind zoals u gewend bent blijven brengen en 

halen bij de deur van de groep. Als we buiten spelen met de kinderen kunt u uw kind 

ophalen op het speelplein.  

Ruil- en extra dagen opvang 
Klantcontact heeft ons laten weten dat ze veel aanvragen krijgen van ouders voor ruil- 

en extra dagen. Helaas moeten ze op het hoofdkantoor deze aanvragen nu 

afwijzen in verband met de grootte van de groepen en de krapte op de arbeidsmarkt 

qua pedagogisch medewerkers. Er zijn kortom niet genoeg mensen om de groepen te 

bemensen en dan is extra opvang op de groepen niet haalbaar.  

 

Men ziet nu dat bij een afwijzing ouders direct een andere aanvraag in de app zetten, 

die vervolgens ook weer wordt afgewezen. Dit leidt tot frustratie bij ouders en dat 

begrijpen we. Door bovenstaande redenen kunnen er tijdelijk geen aanvragen worden 

goedgekeurd. Excuses voor het ongemak.   

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

opvang voor de kinderen van de Peuteropvang  

Herfstvakantie BSO-activiteiten 
Beste kinderen, 

Deze herfstvakantie duiken we de wereld in van insecten, kriebelbeestjes en andere 

sluipers. We onderzoeken ze, maken ze na en gaan ervan smullen. Nee, niet van echte 

insecten! Maar van zelfgemaakte insecten. 

 

Tot in de herfstvakantie 

Kriebelende groetjes van het BSO-team! 
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Alvast: BSO opvang studiedag 24 november   
Op woensdag 24 november hebben de leerkrachten een studiedag en hebben alle 

leerlingen vrij. U kunt in de Konnect-app aangeven (tot en met maandag 8 november) of 

u uw kind(eren) de hele dag op de BSO komen of niet.   

 

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

komen. Hebben jullie normaal op woensdag geen BSO- opvang voor jullie kind(eren) en 

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

maandag 8 november). Kies dan voor extra opvang van 8.30 tot 14.00 uur. De planning 

kijkt dan of extra opvang mogelijk is en hierover wordt u dan geïnformeerd. Het kan dus 

zijn dat dit niet mogelijk is.  

  

Als jullie voor deze woensdag andere opvang hebben geregeld en jullie kind(eren) 

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

Graag ook voor maandag 8 november!   

  

Op deze studiedag zijn de Kinderopvang en Peuteropvang gewoon geopend.  
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Belangrijke data 
18 t/m 22 oktober   Herfstvakantie 

Week van 8 november  Kijkmomenten ouders 

16 november     Schoolfotograaf (info volgt nog) 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 november 

 

 

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)    

 

DINSDAG   (t/m 14-12-2021) 

MAD SCIENCE   

14.15 uur (nederland.madscience.org)  

 

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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