
 
 
 
 

De Spreng: ‘Verwondering als bron’ 

 

  

                                                      Nummer 5 
             26 november 2021 

      Nieuws uit het Basisonderwijs 
 

Algemeen 
We wachten de maatregelen die nog worden aangekondigd in spanning af. Gisteren is 

er al een mail uitgegaan met de verscherpte maatregelen voor scholen. Hieronder zal ik 

ze nogmaals herhalen.  Zodra er wij meer informatie hebben zullen wij dit zo snel 

mogelijk met jullie delen. Het kan dus zijn dat sommige mededelingen die hieronder 

vermeld staan, volgende week al achterhaald zijn.   
 

Verscherpte Coronamaatregelen  
Vanavond is er weer een persconferentie, maar omdat het aantal coronabesmettingen 

oploopt heeft het kabinet afgelopen woensdag besloten tot een extra uitwerking van de 

basismaatregelen voor scholen. Deze gingen per direct in. Voor jullie ouders geldt:   

Ouders  

• Ouders kunnen helaas niet binnenkomen (tenzij -en met toestemming van de 

locatiedirecteur- als dit echt niet anders kan dan*)  

• Per locatie kan bekeken worden of de maatregel dat ouders niet op het plein 

komen niet juist ten koste gaat van de mogelijkheden voor ouders om 1,5 meter 

afstand tot elkaar te behouden (bijvoorbeeld wanneer de ruimte buiten het plein 

beperkt is).  

Voor ons verandert er niet veel en is als volgt:   

Aanvang van de schooldag  

• Kinderen komen zoveel als mogelijk lopend of met de fiets naar school. Kinderen 

worden (daar waar mogelijk) door max. 1 ouder/verzorger naar school gebracht 

en/of gehaald. Ouders komen in principe niet op het plein. Bij ons mogen de 

ouders van de kleutergroepen wel op het schoolplein komen, op de plek die ze 

gewend zijn. We verwachten van hen dat ze de 1,5 meter regel tot elkaar in acht 

nemen.  

Aanvang kinderdagopvang en peuteropvang (0-4 jaar en 2-4 jaar)  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/brieven/2021/11/22/advies-nav-130e-omt
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• Kinderen worden gebracht door één ouder, de ouder geeft het kind aan de 

pedagogisch medewerker, als het kan buiten de groepsruimte en bij een eigen 

voordeur. De ouder draagt daarbij een mondkapje. De overdracht en het 

afscheid zijn kort. De ouder verlaat zo snel mogelijk de locatie en het plein.  

 

• Reguliere oudergesprekken, informatieavonden en vergaderingen van MR/AC/OC 

worden indien mogelijk uitgesteld of vinden online plaats.  

Binnenkomst inlooptijden  
Steeds vaker komen er kinderen ruim voor 08.20 uur de klassen in. Dit is niet de 

bedoeling. Vanaf nu gaan de deuren voor onderwijs pas om 08.20 uur open. De deur 

aan de rechterkant staat wel open, deze is bedoeld voor de opvang (dus ook VSO), zodat 

ouders van kinderen van de opvang wel naar binnen kunnen. Ook kinderen van ouders 

die klaar-over zijn, mogen eerder naar binnen. De ouders die klaar-over zijn kunnen ook 

via die ingang hun hesje halen.  

Klaar-over  
Wat fantastisch om te zien hoe goed het nu gaat door de inzet van jullie allemaal. In de 

volgende nieuwsbrief zal ik de link delen voor de periode tussen kerst en de 

voorjaarsvakantie. De vaste gezichten hebben we laten staan, mocht dit niet uitkomen 

dan kun je jezelf uit het schema halen. 

Veilige school(kindcentrum)omgeving  
Wie wil meedenken over met een veilige schoolomgeving voordat we weer 

terugverhuizen naar de Van Dedemlaan? Samen met VVN kan er gekeken worden wat 

onze schoolomgeving nodig heeft om een veilige schoolomgeving te worden. Mocht je 

dit leuk vinden, dan kun je dit mailen naar directie.sh@pcogv.nl  

Ter inspiratie:  https://vvn.nl/actie/veilige-schoolomgeving?  

Versiercommissie  
De versiercommissie heeft zichzelf weer overtroffen en het ziet er weer fantastisch 

gezellig uit en wat een mooie surprises staan er al.  

 

mailto:directie.sh@pcogv.nl
https://vvn.nl/actie/veilige-schoolomgeving?utm_source=Nieuwsbrief+Veilig+Oversteken&utm_campaign=46d61b6641-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_28_09_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_15dd3ac774-46d61b6641-70441904
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Sinterklaas  
Sinterklaas en zijn pieten zullen (als de 

scholen openblijven) ons kindcentrum komen bezoeken 

op vrijdag 3 december! De voorbereidingen zijn in volle 

gang en we hopen oprecht dat dit leuke feest voor de 

kinderen door mag gaan! In verband met de 

(verscherpte) corona maatregelen zijn er geen ouders 

toegestaan op het schoolplein.   

De kinderen zullen deze ochtend gewoon in de eigen groep starten. Zorg er wel voor dat 

uw kind op tijd op school is! Natuurlijk mogen de kinderen deze dag verkleed als Sint of 

Piet komen. Wij gaan er met elkaar een gezellige ochtend van maken.   

 

Let wel: de kinderen zijn op vrijdag 3 december om 12.00 uur vrij!  

  

Qua BSO op die dag: Uw kind(eren) staan op deze dag op aanwezig, wilt u ze op afwezig 

zetten in de Konnect-app als uw kind(eren) niet naar de BSO komen?   

  

Mochten de scholen gesloten worden, dan zullen nadenken over wat er wel mogelijk is 

qua Sinterklaasfestiviteiten.  

 

Kerst   
Op 23 december staat er een kerstviering gepland, waarbij al wel rekening is gehouden 

met de Corona maatregelen. De voorbereidingen zijn ook al in volle gang. Ook hiervoor 

geldt dat we moeten afwachten of dit door kan gaan op een verantwoorde manier. 

Hierover snel meer informatie. 

 

Let wel: de kinderen zijn op vrijdag 24 december om 12.00 uur vrij!  

  

Qua BSO op die dag: Uw kind(eren) staan op deze dag op aanwezig, wilt u ze op afwezig 

zetten in de Konnect-app als uw kind(eren) niet naar de BSO komen?   

  

Reminder: u vindt de complete agenda altijd terug op de site  

https://kindcentrum-desprenghoevelaken.nl/evenementen/ 

MR/OC update  
Nadat we van Erik van ’t Veer, Hans-Hugo van Wegen en Paula Kuijpers afscheid hebben 

moeten nemen, zijn we dit schooljaar op (bijna) volle sterkte gestart en hebben we de 

eerste vergadering inmiddels gehad. We stellen ons in deze nieuwsbrief aan jullie voor. 

Alle leden beantwoorden de volgende vragen:  

1. Wat wil en/of kan je bijdragen aan de MR/OC?  

https://kindcentrum-desprenghoevelaken.nl/evenementen/
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2. Wat is typisch jij? 

3. Waar word je blij van?  

Daarnaast heeft elk lid een eigen vraag gekregen uit de kletspot, die we vorig jaar als 

kerstgeschenk hebben mogen ontvangen van school.  

 

In de bijlage stellen alle leden zich aan jullie voor.  

Personeel 
 

Marjan en Danny   

Marjan en Danny hebben aankomende dinsdag hun laatste werkdag. Marjan gaat in het 

voortgezet onderwijs aan de slag en Danny heeft een administratieve baan in de Meern. 

In verband met Corona kunnen we geen groot afscheid organiseren voor jullie ouders. 

Daarom zullen ze dinsdagmiddag tussen 13.50 en 14.00 uur met de kinderen mee naar 

buiten komen en kunnen jullie op afstand gedag zeggen.   
  

Wij wensen Marjan en Danny veel werkplezier toe en veel geluk! Wij zullen ze missen!  

 
Juf Danielle  

Afgelopen week kon Danielle eindelijk het goede nieuws vertellen, ze is zwanger. In juni 

verwachten zij en haar man hun eerste kindje.  

 

Onderwijs 

Vacatures  
Invulling groep 7  

Deze week zijn de kinderen en ouders geïnformeerd over de invulling van de vacature 

van groep 7.  

Mariëlle Bos, een collega-leerkracht vanuit onze stichting PCO Gelderse Vallei gaat per 

21 februari 2022 op de maandag en de dinsdag aan de slag in groep 7. Mariëlle werkt nu 

nog op de Vlindertuin te Voorthuizen en kijkt uit naar een overstap naar 

ons Kindcentrum.  

Jose van der Waaij, zal vanaf 1 december de maandag en dinsdag voor groep 7 staan 

totdat Mariëlle begint.  

Marielle zal dit samen met juf Jessica Abrahams doen, die na de Kerstvakantie weer 

terugkomt van zwangerschapsverlof. Jessica werkt namelijk op de woensdag, donderdag 

en vrijdag. Echter heeft zij besloten om 1 dag per week ouderschapsverlof op te nemen 

en wel op de woensdag. Annemarijn Hols (werkzaam in groep 3) zal vanaf 1 december 

de woensdag voor de groep.  

Ook de ouders van groep 3 zijn deze week hierover geïnformeerd.  
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Voorstellen:  

 
Mariëlle Bos  

Via deze weg wil ik mezelf graag voorstellen als de nieuwe juf op 

maandag en dinsdag in groep 7. Mijn naam is Mariëlle Bos, 33 jaar en 

ik woon in Renswoude. Daar woon ik samen met mijn man Henk, 

dochter Féline (5 jaar) en zoontje Manuel (1 jaar). In mijn vrije tijd vind 

ik het heerlijk om een boek te lezen, te sporten, lekker naar buiten te 

gaan met de kinderen en af te spreken met vrienden/ familie.   

 

Zo’n 11 jaar geleden ben ik begonnen als leerkracht op de Vlindertuin 

(toen nog de Hoeksteen) in Voorthuizen. De afgelopen jaren heb ik daar voornamelijk 

aan groep 7/8 lesgegeven.    

 

Nu is het aftellen naar 21 februari, mijn eerste officiële werkdag op de Spreng. Ik vind 

het heel leuk dat ik op de Spreng aan een nieuwe uitdaging mag gaan beginnen en kijk 

er erg naar uit om de kinderen, ouders en nieuwe collega’s te leren kennen.    

 

Tot ziens op 21 februari (of snel daarna)!   
  

Mariette Luijken  

Hoi! Ik ben Mariëtte (36 jaar). Vanaf Februari ga ik aan de slag als 

onderwijsassistent bij jullie op de Spreng. Ik heb ontzettend veel zin om 

aan het werk te gaan met de kinderen en mijn nieuwe collega's.  

 

Naast mijn werk ben ik moeder van twee stoere sportieve jongens en 

samen met Mark genieten we ontzettend van skiën in de winter en 

leuke uitjes ondernemen met ons gezin.  

Ik vind het heerlijk om te sporten, HITT en circuit training vind ik leuk en boks graag mijn 

hoofd even helemaal leeg.  Ook doe ik graag aan kou training en maak ik graag in het 

weekend een koude dip. Naast mijn koude hobby sta ik regelmatig achter mijn 

fotocamera om fotoreportages te maken. En spreek ik graag met vrienden af om mooie 

herinneringen te maken.   

 

Bij jullie op school te mogen komen werken zie ik als een hele fijne nieuwe start van een 

nieuw avontuur. Dus misschien een keertje kennismaken?  
 
 

Nieuwe aanmeldingen    
Wij zijn blij met alle aanmeldingen voor nieuwe kinderen! Kindcentrum De Spreng 

groeit!    
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Het is fijn als u uw kind(eren) al opgeeft zodat wij weten welke kinderen wij wanneer 

kunnen verwachten. Indien uw kind (bijna) 3 jaar is en u wilt uw kind aanmelden voor 

het basisonderwijs, dan willen wij u vragen dit zo spoedig mogelijk door te geven 

(uiteraard als u dit nog niet heeft gedaan). Het aanmeldingsformulier kunt u vragen aan 

Carla Dokter (administratie) of aan Ester Esveldt of Tjabiene Dieleman of een mail te 

sturen naar administratie.sh@pcogv.nl.  

  

Ook als u kinderen nu nog op de peuteropvang en/of het kinderdagverblijf zitten en u 

heeft uw kind nog niet aangemeld voor het basisonderwijs. Kunt u uw kind alvast 

aanmelden.  

 

Instroomgroep per 1 maart  
Per 1 maart zijn wij op zoek naar een leerkracht voor de instroomgroep. Via 

onderstaande link zien jullie de vacature. Dus mochten jullie iemand weten? Laat het 

ons weten. https://werkenbijpcogv.nl/leerkracht-instroomgroep/  

  

Levelwerk  
Het is rond: Marianne van Amerongen komt 3 middagen voor de Levelwerkers van 

groep 8 lesgeven over Latijn, Grieks en Griekse mythologie. Ze komt op 

woensdagmiddag van 13.00 -14.00 uur. Ze komt de woensdagen als Arry er ook is.  
 

Nieuws uit de Opvang  

Sinterklaasfeest  
Op het kinderdagverblijf en peuteropvang zullen wij ook 

aandacht besteden aan het sinterklaasfeest. In verband 

met de (verscherpte) coronamaatregelen vieren wij de 

hele week (29 november t/m 3 december) Sinterklaas 

op de groep. Natuurlijk mogen de kinderen deze week 

verkleed komen als Sint of Piet of zij mogen hun Sint-

/pietenpak meenemen. 

Wij gaan er met elkaar een gezellige week van maken.   

Basisrooster/vacature 
Deze week is er gecommuniceerd over het nieuwe basisrooster. Hierin is te zien dat we 

nog vacatureruimte hebben, die we nog niet hebben kunnen opvullen. We proberen dit 

mailto:administratie.sh@pcogv.nl
https://werkenbijpcogv.nl/leerkracht-instroomgroep/
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elke week weer intern op te lossen of door middel van een uitzendkracht. We blijven ons 

best doen, maar mocht het onverhoopt toch niet lukken, dan laten wij dit tijdig weten.   

 

Mochten jullie nog mensen kennen, die aan het werk willen als pedagogisch 

medewerker, dan kunnen ze altijd contact met ons opnemen. Zie hiervoor ook de site 

met vacatures: https://werkenbijpcogv.nl/allround-pedagogisch-medewerker/  

 

Het basisrooster gaat vanaf maandag in en de mentorkinderen worden deze week 

toegewezen. 

Kerstvakantie  
De vorige keer heeft u een bericht ontvangen of u wilt aangeven of uw (kind)eren 

aanwezig is in de kerstvakantie op de BSO en/of kinderdagverblijf.  Dit in verband met 

de planning van activiteiten en de inzet van ons personeel.   

  

Uw kind(eren) staan op uw vaste dagen op aanwezig, wilt u ze op afwezig zetten als uw 

kind(eren) niet naar de BSO of het kinderdagverblijf komen?  

  

De kerstvakantie is van maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022.  

Vrijdag 24 en 31 december sluiten wij om 17.00 uur ipv 18.00 uur.  

 

In de kerstvakantie is de peuteropvang gesloten  

Belangrijke data 
Vrijdag 3 december  Sinterklaasfeest en leerlingen om 12.00 uur uit    

(info zie deze nieuwsbrief) 

Donderdag 23 december  Kerstviering (info zie deze nieuwsbrief) 

Vrijdag 24 december  Leerlingen om 12.00 uur uit. Begin Kerstvakantie 

Vrijdag 24 en 31 december  Opvang sluit om 17.00 uur (ipv 18.00 uur) 

27 december ‘21 t/m 7 januari ’22 Kerstvakantie 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 17 december 2021 

 

 

Reminder: u vindt de complete agenda altijd terug op de site.  
https://kindcentrum-desprenghoevelaken.nl/evenementen/  

 

 

 

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

naar administratie.sh@pcogv.nl.  

https://werkenbijpcogv.nl/allround-pedagogisch-medewerker/
https://kindcentrum-desprenghoevelaken.nl/evenementen/
mailto:administratie.sh@pcogv.nl?subject=Afmelden%20nieuwsbrief
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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 groepen 3 en 4) 

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:haverkamp@hetnet.nl
mailto:rositavanoosten@hotmail.com
mailto:(via rositavanoosten@hotmail.com)  
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Bijlage 1: 
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Bijlage 2: 
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