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Nieuws uit het Basisonderwijs

Juffen- en meester(s)dag in het gehele kindcentrum
Vrijdag 25 maart vieren wij met elkaar onze verjaardag! Alle kinderen mogen verkleed
naar school komen en wij zullen zorgen voor een lekker tussendoortje. Wij hebben een
leuk en feestelijk programma bedacht met voor de jonge kinderen een springkussen.
Het wordt vast een gezellige dag! Wij hebben er zin in!

Welkom op school
Na de voorjaarsvakantie zijn Tim, Xem, Myka en Emma gestart in de nieuwe
instroomgroep. De komende weken starten er nog 5 nieuwe leerlingen, Amber, Joëlle,
Dana, Fabe en Ailani.
Van harte welkom en we hopen dat je een fijne tijd hebben op de Spreng!

Personeel
Na de meivakantie keert juf Frederique Raes niet terug in de kleuterbouw. Zij gaat aan
de slag als intern begeleider binnen een andere vereniging. We zijn in gesprek met een
leuke (tijdelijke) vervanger voor juf Frederique. Als er meer duidelijkheid is, zullen we de
ouders van groep 1/2a informeren over de vervanging.
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Klaar-over
In onderstaande link met een Google-bestand voor opgave voor het klaar-overrooster.
https://docs.google.com/document/d/1Nwt6a6l7IMbr6nGRAz9EpuzhcgnPLSScRzeFzwURUfE/edit?us
p=sharing
Fantastisch dat veel ouders zich opgegeven. Dank daarvoor! We zien ook dat er nog
gaten in het rooster zijn. Doet u ook mee? Zo doen we het toch samen.

Studiedag 4 april
Op maandag 4 april hebben de leerkrachten een studiedag en hebben alle leerlingen
vrij.

Renovatie

Klik hier voor meer foto’s van de renovatie

We verwachten dat alle bouwwerkzaamheden in mei worden afgerond. Dan kan het
inrichten beginnen en kan de buitenruimte weer worden opgeruimd en in orde worden
gebracht voor de terugkomst van alle kinderen.

Techniek- en wetenschapsonderwijs Mad Science
Goed nieuws!! De naschoolse wetenschap en techniek cursus mogen we weer hervatten
op De Spreng. De lessen worden gegeven in de teamkamer. De ouders van de kinderen
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die deelnemen worden binnenkort door Mad Science Gelderlaand verder geïnformeerd

Naschoolse wetenschap & techniek cursusgroep 1 (de groepen 3 en 4)
Dag: Dinsdag
Starttijd: 14:15 uur
(De eerste drie lessen zijn in november geweest)
Dag 4: 5-4-2022
Dag 5: 12-4-2022
Dag 6: 19-4-2022
Naschoolse wetenschap & techniek cursusgroep 2 (groepen 5 t/m 8)
Dag: Dinsdag
Starttijd: 14:15 uur
Dag 1: 10-5-2022
Dag 2: 17-5-2022
Dag 3: 24-5-2022
Dag 4: 31-5-2022
Dag 5: 7-6-2022
Dag 6: 14-6-2022
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Koningsspelen 2022
Het thema van de Koningsspelen dit jaar is ‘voel je fit!’. De kinderen zullen de
Koningsspelen dit jaar in twee delen vieren, dit omdat de buurtsportcoaches van
gemeente Nijkerk ook een deel van de organisatie op zich nemen. Op woensdag 13 april
zullen de kinderen onder begeleiding van ouders/ verzorgers sport- en spelactiviteiten
spelen bij SC Hoevelaken. Deze sport- en spelochtend is van 9:00-10:30 en is voor de
groepen 3 t/m 8. De rest van de dag zal door de leerkrachten op school worden
ingevuld, de kinderen hebben deze dag tot 14:00 school. Voor de groepen 1 en 2 vindt
de Koningsspelen op school plaats. Hier zullen we u te zijner tijd verder over
informeren.
We zijn voor deze sport- en spelochtend hard op zoek naar ouders/ verzorgers die deze
dag willen helpen met het begeleiden van groepjes kinderen gedurende de activiteiten.
De groepen 6 t/m 8 mogen zelf langs de activiteiten, de groepen 3 t/m 5 zullen dit onder
begeleiding doen. Wie o wie kan ons helpen? Alle hulp is van harte welkom! Aanmelden
hiervoor kan door een mail te sturen naar vivian.hafkamp@pcogv.nl (groepsleerkracht
groep 3).
Het tweede deel van de Koningsspelen wordt op de officiële dag gevierd, namelijk op
vrijdag 22 april. Hierbij zullen de kinderen op school ontbijten met het Koningsontbijt en
de invulling van de rest van de ochtend volgt te zijner tijd, de kinderen zijn deze dag om
12:00 uit (zie jaarkalender).
We kijken uit naar een gezellige en sportieve dag!

Coronavragen (GGD Gelderland –Midden)
Scholenteam GGD Gelderland-Midden is er voor uw coranavragen.
Er is veel veranderd in de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld rondom isolatie en
quarantaine. Heel begrijpelijk dat u daarover vragen heeft. GGD Gelderland-Midden
vindt het belangrijk dat u de juiste informatie heeft. De meest actuele informatie en
antwoorden op veelgestelde vragen staan voor u klaar op onze speciale webpagina
Corona op mijn school.
Verder is er een aantal handige hulpmiddelen:
 Hoe lang moet mijn kind (of ik) in isolatie of quarantaine? Bekijk de Quarantaine
Check
 Wat is het verschil tussen isolatie en quarantaine? Bekijk dit filmpje van het RIVM
Het antwoord op uw vraag niet gevonden?
Neem dan gerust contact op met het corona scholenteam van GGD Gelderland-Midden.
Ook als uw kind nog niet naar school, maar wel naar de opvang gaat.
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U kunt 7 dagen per week van 08.00 tot 17.00 uur bellen via 0800 8446 000 (2x keuze 1).
Mailen kan ook naar corona@vggm.nl.

Informatie deelname Cohortonderzoek
Hierbij willen wij u informeren dat onze stichting PCO Gelderse Vallei graag deelneemt
aan een landelijk onderzoek naar de leergroei van leerlingen in Nederland. Klik hier voor
de brief voor meer informatie over dit onderzoek. U kunt bezwaar maken als u niet wilt
dat toetsgegevens worden gedeeld. Dit kunt u doen door uiterlijk 21 maart a.s. een mail
te sturen naar directie.sh@pcogv.nl.

Nieuws uit de Opvang
Even voorstellen opvang
Met ingang van 1 maart jl is Denise gestart als nieuwe collega binnen de kinderopvang.
Denise werkt op de groep voor de 0-4 jarigen en de bso.
Graag stel ik mij even voor. Ik ben Denise, 25 jaar en ik woon samen met mijn vriend in
Nijkerk. In mijn vrije tijd ben ik graag bij de paarden en rij ik wedstrijden.
Vanaf 1 maart ben ik gestart op de zongroep en bso en kunnen jullie mij 4 dagen in de week
zien. Ik heb hiervoor 1,5 jaar op een kinderdagverblijf gewerkt in Loosdrecht.
Tot snel!
Groetjes Denise
Jochem is alweer een aantal weken onze vaste medewerker bij de bso. Zijn
voorstelstukje hebben jullie nog tegoed.
Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Jochem van de Veen (21) uit Nijkerk en sinds kort
mag ik onderdeel uitmaken van het Spreng BSO-Team. Ook in deze toch wel gekke tijd, kreeg
ik een warm welkom. Op de BSO ga ik me bezighouden met Creëren van een vertrouwde en
veilige omgeving waar veel ruimte is voor persoonlijke groei.
Over mijn carrière kan ik vrij kort zijn. Vorig jaar ben ik afgestudeerd als Buurt-OnderwijsSport coördinator aan het MBO Sport en Bewegen in Amersfoort. Ook ben ik sinds mijn 18e
werkzaam geweest als Lifegaurd, Flowrider instructeur, ABC-zwemonderwijzer en
Toezichthouder bij Aqua Mundo de Eemhof en het Jaap van der Krol bad.
In mijn vrije tijd houd ik me bezig met het spelen en training geven van Basketbal, waarbij ik
ook nauw betrokken ben bij de vereniging en hou ik ervan om in het weekend lekker op de
bank series en films te kijken.
Klik op de link om mij nog beter te leren kennen;
https://www.canva.com/design/DAEUnDOZUM0/3D65VI2MExJe8NSuGLE02A/view?utm_c
ontent=DAEUnDOZUM0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source
=sharebutton
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Met ingang van 28 maart zal Charlot starten. Charlot is onze BBL-er die een verkorte
opleiding voor pedagogisch medewerker volgt, voor de duur van een jaar. Sharon zal
gaan starten op de peutergroep en zal zich de volgende keer voorstellen.
Vanaf eind maart, begin april zullen twee stagiaires gaan starten. Willemijn
(pedagogisch medewerker niveau 4) op de kdv en Manou (sport en bewegen) op de bso.
Allemaal van harte welkom op de Spreng Hoevelaken en veel werkplezier gewenst!

Ontwikkelingen kinderopvang
Met het team van de kinderopvang hebben we de afgelopen weken bepaald welke
onderwerpen prioriteit hebben en waarmee we met elkaar aan de slag willen gaan. Dat
zijn voor jullie in het kort; kind- en personele planning, huidige inrichting bso (in
leeftijdsgroepen en in inrichting), inrichting groepen/pleinen op de gerenoveerde locatie
in meubilair en materialen, kinderen die bijzondere aandacht vragen, rondleiding en
intake, activiteiten. We gaan werken met ‘voortrekkers’ die feeling hebben met het
onderwerp. En natuurlijk verbinden we met het onderwijs waar dat nodig is.
Pilot Konnect
Binnen de kinderopvang is er een verplichting om ouders om toestemming te vragen
voor allerlei onderwerpen die de opvang van hun kind betreffen. Denk hierbij aan; het
maken van foto's en filmpjes voor in- en extern gebruik, het gebruik van
zelfzorgmiddelen, mag een kind een 2e stamgroep hebben, mag een kind mee op
uitstapjes, mag er informatie over het kind binnen het kindcentrum gedeeld worden.
Op dit moment kunt u als ouder dit deels in Konnect invullen, maar kennen we ook nog
veel papieren formulieren. Niet wenselijk ivm de wet op de gegevensbescherming.
Op dit moment draaien we een pilot op de Spreng waarbij we meer formulieren binnen
Konnect beschikbaar gaan maken. Ouders zullen gevraagd worden de gegevens in te
gaan vullen. Evita en Jeanine (pedagogisch coach) zijn de trekkers van deze pilot.
Als de pilot positief verloopt zal dit binnen heel PCO worden uitgerold en kunnen de
papieren formulieren vernietigd worden.

Studiedag 4 april

Op maandag 4 april hebben de leerkrachten een studiedag en hebben alle leerlingen
vrij. De dagopvang, de peuteropvang en de bso zijn de gehele dag geopend. U kunt in de
Konnect-app aangeven (tot en met 23 maart) of u 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. Dit in verband met het rooster dat hierop voor de medewerkers moet worden
aangepast. Als er nog vragen zijn kunt u hiervoor een mail sturen naar
klantcontact@pcogv.nl of karin.morina@pcogv.nl
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Meivakantie

Van 25 april tot en met 6 mei is de meivakantie. De peuteropvang is in de meivakantie
gesloten. De dagopvang en de bso zijn geopend voor kinderen met een jaar- of
vakantiecontract. Wilt u in de Konnect-app aangeven (voor 28 maart) of u kinderen in de
meivakantie naar de opvang komen. Komt uw kind niet naar de opvang, wilt u dan uw
kind(eren) afmelden voor de BSO. Als er nog vragen zijn kunt u een mail sturen naar
klantcontact@pcogv.nl of karin.morina@pcogv.nl

Inschrijven kinderopvang

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

Belangrijke data
Vrijdag 25 maart
Maandag 4 april

Juffen- en meesterdag
Studiedag onderwijs (alle leerlingen vrij)
kinderopvang en peuteropvang zijn open

Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april

Paasviering
Goede vrijdag (leerlingen vrij)
Kinderopvang is open/peuteropvang is gesloten

Maandag 18 april
25 april t/m 6 mei

2e paasdag (school en opvang gesloten)
Meivakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op net voor de meivakantie.
Reminder: u vindt de complete agenda altijd terug op de site.
https://kindcentrum-desprenghoevelaken.nl/evenementen/
Afmelden nieuwsbrief: Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, stuur dan een mail naar
administratie.sh@pcogv.nl.
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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 (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)
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