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Nieuws uit het Basisonderwijs
Algemeen
Kerst

De versiercommissie heeft zichzelf wederom overtroffen en het ziet er weer
fantastisch sfeervol uit! Helaas was het maar voor korte duur, maar toch; bedankt
versiercommissie!!
Deze week werden we toch weer geconfronteerd met het nieuws dat de scholen en de
BSO een week eerder worden gesloten. De vakantie wordt met een week verlengd. Er
wordt echt heel veel flexibiliteit en veerkracht van ons allen gevraagd.
Ik wens jullie toch allemaal rustige en gezellige feestdagen toe en alvast de allerbeste
wensen voor het nieuwe jaar in gezondheid en geluk! Hopelijk wordt 2022 een jaar
waarin Corona steeds minder te betekenen heeft!

De Spreng: ‘Verwondering als bron’

Deze week ontvingen jullie allemaal een brief met daarin de informatie over het hoe en
wat. Volgende week wordt er noodopvang geboden voor onderwijs en voor de BSO. In
de kerstvakantie is er gewoon opvang voor kinderen met een jaar- en/of
vakantiecontract

20 t/m 24 december
Deze week hebben wij jullie al bericht over het feit dat we te maken hebben met sluiting
van de BSO en de school de komende week. De kinderopvang en de peuteropvang zijn
wel geopend. Jullie hebben je op kunnen geven voor de noodopvang tot gisteren. De
leerkrachten verzorgen de noodopvang.
Let op: aankomende vrijdag (24 december) zijn de schoolkinderen om 12.00 uur vrij.
Daarna zal de nood-BSO ingaan.
Tijdens de noodopvang onderwijs vragen wij jullie om eten en drinken mee te geven.
Vrijdag 24 december krijgen de kinderen die aansluitend naar de BSO gaan een lunch op
de BSO.
U hoeft dus geen eten of drinken mee te geven voor de middag.
De peutervang is die dag gewoon geopend tot 14.00 uur.

Kerst
Op de datum dat de traditionele Kerstsamenzang bij Euretco zou plaatsvinden, op 18
december, houdt een samengesteld kinderkoor van alle basisscholen in Hoevelaken
groep 4-8 onder leiding van Anne van Wilgenburg twee uitvoeringen van een
kerstconcert dat via een livestream wordt uitgezonden. Ook wordt er een korte film
uitgezonden over het kerstverhaal die gemaakt is op locaties in en rond Hoevelaken.
Met behulp van onderstaande link lezen jullie hier meer over.
https://www.stadnijkerk.nl/lokaal/activiteiten/771774/kinderkoor-en-kerstverhaal-vialivestream-in-plaats-van-kerstsa

Personeel
Personeelstekort
Vrijdag 12 november jl. stuurden we u een brief om u te informeren over het
medewerkerstekort waar PCOGV, net als de rest van Nederland, mee te maken heeft.
We hebben bijna 40 reactie mogen ontvangen, een aantal waar we ontzettend dankbaar
voor zijn! Deze reacties kwamen van veel ouders, maar we hoorden ook dat de brieven
zijn gedeeld met andere geïnteresseerden. We voelen ons door u gesteund! Dank
daarvoor! Inmiddels is met alle belangstellenden contact geweest om de mogelijkheden
te verkennen
Aron
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Aron heeft laten weten dat hij per 01/02/22 stopt met het werken voor de BSO. Hij heeft
zijn roeping gevonden in het onderwijs en wil hierin verder. Vanaf 01/02/22 zal hij
daarom als leerkrachtondersteuner in groep 3 aan de slag gaan op de woensdag. Op
vrijdag blijft hij de ene week in groep 3 ondersteunen en de andere week staat hij voor
groep 1/2a.

Veilige schoolomgeving noodlocatie
Ik zie regelmatig dat sommige ouders met hun auto voor de ingang van de school, half
op de stoep parkeren om hun kind bij school af te zetten of op te halen. Hierdoor
ontstaan er heel onveilige situaties voor kinderen.
Er zijn nu echt genoeg parkeerplekken! Houd het veilig en houd alstublieft rekening met
elkaar!
Boete
Vorige week kreeg een ouder van ons een bekeuring op de deurmat. Deze was voor fout
parkeren bij Beekmaten. Ze had haar auto niet in een vak staan, omdat er geen plek
meer was. Ze hinderde geen anderen, maar wilde graag haar kinderen op tijd
ophalen. Wees dus gewaarschuwd! De parkeerwachters geven dus niet eerst
een waarschuwing, er worden meteen boetes uitgedeeld.
De boete was niet mals: € 109.
Victor Veilig met Rode Waarschuwingsvlag
Vorige week zijn er 4 'Victor Veilig met Rode Waarschuwingsvlag’poppen aangeschaft. Er worden er 2 bij het zebrapad gezet en 2
tegenover de school aan weerszijden.
Klaar-over
Wat ging het fantastisch de afgelopen periode! Door middel van onderstaande link
kunnen jullie je weer opgeven. Het betreft de periode tussen na de kerstvakantie en de
voorjaarsvakantie. De vaste gezichten hebben we laten staan, mocht dit niet uitkomen
dan kun je jezelf uit het schema halen.
https://docs.google.com/document/d/1PDp91nln1VUfokWLSZWJQn7cUmhRUtX_BVew4
U7gSRg/edit?usp=sharing

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

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

Kerst
Kerst wordt dit jaar anders gevierd dan anders i.v.m. corona.
Door de sluiting van de school hebben we de viering naar voren gehaald. Vandaag
hebben de kinderen een kerst high-tea gehad. Uiteraard stond bij de viering van
vandaag het kerstverhaal centraal. Ook werden er veel spelletjes gespeeld.
Let wel: de (school)kinderen zijn op vrijdag 24 december om 12.00 uur vrij!
Reminder: u vindt de complete agenda altijd terug op de site.
https://kindcentrum-desprenghoevelaken.nl/events/

Groeigids
In de bijlage vindt u een flyer van de ouderchat van de Groeigids.
De GroeiGids ouderchat is inmiddels ook in de avond en het weekend beschikbaar voor
ouders.
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Schoolfoto inlogkaarten

Deze week hebben alle kinderen de inlogkaarten voor de foto’s meegekregen. De
actieperiode voor de gratis groepsfoto loopt tot en met dinsdag 11 januari
2022. Mochten er nog ouders zijn met vragen dan kun je ze doorverwijzen naar onze
helpdesk: vragen@sgoolfotografie.nl.

Renovatie
Tijdens de BSO zijn we gaan kijken naar de
vorderingen van de bouw!
De contouren voor het eindresultaat zijn steeds
meer zichtbaar. Hieronder een collage van foto’s die
vorige week zijn gemaakt. Het peuter/kleuterplein,
het middenbouwplein en onderbouwplein zijn hier
onder andere te zien.
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Inmiddels zijn alle pentry’s voor alle lokalen uitgezocht en ook de algemene
keuken! Samen met een interieurontwerpster wordt er gekeken naar de kleuren en de
inrichting van de opvanglokalen. Het wordt echt prachtig!!

De algemene keuken inde grote hal.
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Onderwijs

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
Halen en brengen
Eerder melden wij al dat we gemerkt hebben 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.
U wordt vriendelijk, maar toch dringend verzocht om niet op de groep te komen en bij
de deur te wachten!

Bel
De deuren blijven zo veel mogelijk gesloten. Dit is voor de veiligheid van de kinderen en
voor het buitenhouden van de kou. Sinds vorige week hebben we daarom een bel. Deze
zit bij de rechterdeur. Dus komt u uw kind halen of later brengen dan kunt u gebruik
maken van die bel. Een pedagogisch medewerker komt dan de deur open doen. Denkt u
aan uw mondkapje als u naar binnen wilt?
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Kerst
Er werd bij de opvang ook hard gewerkt om de lokalen in
kerstsferen te brengen.

Vacature
Wij zijn nog steeds op zoek naar pedagogisch medewerkers. Via onderstaande link zien
jullie de vacatures. Ook hierbij geldt; mochten jullie iemand weten? Laat het ons weten!
https://werkenbijpcogv.nl/studenten-gezocht-voor-de-bso/
https://werkenbijpcogv.nl/pedagogisch-medewerker-kdv-en-bso-sprengh/

Kerstvakantie (27 december 2021 tot en met 7
januari 2022)
In de kerstvakantie is de opvang geopend voor kinderen met een jaar- en/of
vakantiecontract. 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
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Activiteiten BSO kerstvakantie
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Belangrijke data
Maandag 22 december
Verlengde kerstvakantie (coronamaatregel)
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 14 januari 2022

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.
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