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Nieuws uit het Basisonderwijs

Algemeen

Mijn vertrek
Zoals jullie allemaal al wel zullen weten, vertrek ik per 1 februari aanstaande. Maandag
31 januari is echt mijn laatste werkdag. Maandag de 31e zal ik 's ochtends en 's middags
buiten staan, om gedag te zeggen. Dit is dus mijn laatste nieuwsbrief!
Ik wens jullie allemaal veel gezondheid en geluk toe en hoop dat jullie en jullie kinderen
blijven groeien op en met dit mooie Kindcentrum.
Het ga jullie goed!

Corona
Deze week hebben zowel groep 1/2b en groep 5 in quarantaine gezeten. Tegenwoordig
adviseert de GGD bij 3 besmettingen al dat de klas in quarantaine moet, gezien de
besmettelijkheid van de Omikron variant. Afgelopen donderdag konden de kinderen, bij
een negatieve uitslag, gelukkig weer naar school. Helaas kregen we ook veel positieve
uitslagen binnen van kinderen uit die groepen die na 5 dagen zich hebben laten testen.
Zij moeten helaas nog even in quarantaine blijven.

Personeel
Gerrie
Gerrie heeft te horen gekregen dat zij een kwaadaardige tumor heeft in haar
borst. Uitslagen van vervolgonderzoeken zullen bepalen hoe haar behandeling zal zijn.
Dit is ontzettend verdrietig nieuws en het is echt iets om te verwerken voor Gerrie en
haar familie. Wij leven intens met haar mee en wensen haar ontzettend veel sterkte!
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Marieke
Ik wil u graag informeren over een wijziging rond de inzet van Marieke, teamcoördinator
kinderopvang. Marieke is vier maanden geleden gestart in een functie die voor haar en
de locatie nieuw was. Met elkaar hebben we gezocht naar de juiste inhoudelijke
invulling, in een roerige periode van personeelskrapte en corona. Hierdoor heeft
Marieke onvoldoende kunnen ervaren hoe de juiste invulling van de functie er in de
praktijk uit kan zien. In gezamenlijk overleg hebben we besloten dat Marieke gaat
stoppen in Hoevelaken. Samen met haar gaan we kijken naar haar toekomstige inzet
binnen PCO GV.
Jessica
Na een lange tijd van eerst ziekteverlof en daarna zwangerschapsverlof is Jessica vorige
week donderdag weer begonnen met lesgeven in groep 7. Haar werkdagen zijn
donderdag en vrijdag.
Aron
Aron heeft laten weten dat hij per 1 februari stopt met het werken voor de BSO. Hij
heeft zijn roeping gevonden in het onderwijs en wil hierin verder. Vanaf 1 februari 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.

Personeelstekort
Vorige week is er een brief/mail gestuurd ter informatie over het initiatief met
betrekking tot de personeelskrapte. Het is mooi om te zien dat dit initiatief op zoveel
inzet en enthousiasme kan rekenen.

Klaar-over
Fijn dat we weer met veel vaste gezichten de kinderen veilig over
kunnen laten steken. Het rooster is goed gevuld. De enige keren dat er
nog niemand staat ingedeeld is op de dinsdagmiddag en de
donderdagmiddag. Heeft u nog een plekje vrij in uw agenda, dan kunt u
zich inschrijven met de onderstaande link:
https://docs.google.com/document/d/1PDp91nln1VUfokWLSZWJQn7cUmhRUtX_BVew4
U7gSRg/edit?usp=sharing

Opendagen 2022
Het kiezen van een basisschool of kindcentrum is een belangrijke beslissing voor u als
ouder. Een open dag kan helpen om te bepalen wat bij u past. Dit jaar geven wij op een
andere manier invulling aan de open dag dan andere jaren. Meer weten? Ook dit jaar
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willen wij u goed informeren over wat wij te bieden hebben, dus neem een kijkje op
onze website. Gebruik de QR-code en neem contact op met ons als u meer informatie
wilt.

Mariëtte Luijken
Op 1 februari zal juf Mariette dan eindelijk starten als
onderwijsassistent. Zij zal op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig
zijn. Hieronder stelt zij zichzelf nog een keer voor:
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?
Groetjes Mariëtte
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Instroomgroep per 1 maart
We zijn op dit moment druk bezig om de personele bezetting voor deze groep rond te
krijgen. Het ziet er naar uit dat dit gaat lukken, echter vinden we geen structurele
bezetting voor 5 dagen in de week.
Op dit moment verwachten wij dat we voor de vrijdag geen leerkracht kunnen vinden.
Dit betekent dat de kinderen in de instroomgroep tot de zomervakantie 4 dagen in de
week naar school gaan en wel van maandag t/m donderdag. Die kinderen zijn dan op de
vrijdag vrij.
We verwachten uiterlijk eind januari duidelijkheid te hebben over welke leerkracht(en)
de instroomgroep gaan doen en wat dit betekent voor het aantal dagen dat de kinderen
naar school gaan. De ouders van de kinderen van de instroomgroep zijn hier vorige
week van op de hoogte gesteld.

Studiedag
Op vrijdag 18 februari aanstaande hebben de leerkrachten een
studiedag en hebben alle leerlingen vrij. Is dit de vaste BSO-dag voor uw
kind(eren), dan kunt u in de Konnect-app aangeven (tot en met 9
februari) of 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

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 (administratie) of aan Ester Esveldt of bij de directie 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.
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Kamp groep 8
De data voor kamp groep 8 zijn veranderd. Ana heeft dit al aangegeven in
haar weekbrieven, maar voor de zekerheid ook nog een keer via deze weg.
Groep 8 kamp zal plaatsvinden van maandag 9 mei t/m woensdag 11
mei i.p.v. maandag 23 mei t/m 25 mei.

Vakantierooster 2022-2023 (vastgesteld)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Paasmaandag
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

24 t/m 28 oktober 2022
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
27 februari t/m 3 maart 2023
7 t/m 10 april 2023
24 april t/m 5 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
10 juli t/m 18 augustus 2023

Nieuws uit de Opvang
Herhaald bericht: 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!
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Bel
De deuren blijven zo veel mogelijk gesloten. Dit is voor de veiligheid van de kinderen en
voor het buitenhouden van de kou. Sinds een aantal weken 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?

Studiedag
Op vrijdag 18 februari aanstaande hebben de leerkrachten een studiedag en hebben
alle leerlingen vrij. Is dit de vaste BSO-dag voor uw kind(eren), dan kunt u in de Konnectapp aangeven (tot en met 9 februari) of 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.

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

Inschrijven kinderopvang
Aanmelden voor de kinderopvng kan vanaf nu via de website door bovenaan te klikken
op ‘inschrijven kinderopvang’.

Belangrijke data
Woensdag 27 januari
Vrijdag 18 februari

Openochtend gaat niet door (zie info deze nieuwsbrief)
Studiedag onderwijs (alle leerlingen vrij)

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 11 februari 2022
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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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