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Nieuws uit het Basisonderwijs

Welkom op school
Afgelopen weken zijn Luuk, Friso en Mees gestart in de instroomgroep. Na de
meivakantie starten Junip, Falk, Emily en Fay.
Van harte welkom en we hopen dat jullie een fijne tijd hebben op de Spreng!

Personeel
Juf Frederique Raes heeft vandaag (donderdag 21 april) haar laatste dag in groep 1/2a
van kindcentrum De Spreng gewerkt. Na de meivakantie gaat zij op een andere school
werken. Wij bedanken de juf voor haar inzet van het afgelopen jaar. Vanaf de
meivakantie is er vervanging geregeld voor gr.1/2a. De ouders zijn hiervan op de hoogte
gesteld.
Juf Maaike Hendriksen, onze ib-er gaat kindcentrum De Spreng verlaten. Na de
zomervakantie gaat zij op een andere school werken. Wij bedanken de juf voor haar
inzet voor het kindcentrum in de afgelopen jaren en wensen haar veel succes in haar
nieuwe baan! Wij zullen dus op zoek gaan naar een nieuwe ib-er voor komend
schooljaar.
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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/1iUiQtxk_LBHRSgbrXDu4efPEK66L31wPeL4ljUivvg
A/edit?usp=sharing
Fantastisch dat er al een aantal ouders zich hebben opgegeven. Dank daarvoor!
We zien ook dat er nog gaten in het rooster zijn. Doet u ook mee?

Koningsontbijt
Vrijdag 22 april staat het Koningsontbijt op het programma, tijdens
deze ochtend willen we graag met elkaar ontbijten op school. Wilt u
uw zoon/ dochter op deze dag een bord, beker en bestek (voorzien
van naam) + drinken en een tussendoortje voor de kleine pauze
meegeven? De kinderen mogen deze dag in oranje kleding naar
school komen en zijn om 12:00 uur uit.

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni 2022.
Iedere avond wordt er 5 km gelopen door de groepen 1 t/m 5 en de 10 km door de
groepen 6 t/m 8. Als school stimuleren we uiteraard het bewegen van kinderen. We
hopen dat veel kinderen meelopen, want dan hebben we een gezellige en grote groep.
De avondvierdaagse wordt georganiseerd/gefaciliteerd door de
Activiteiten Commissie. De verantwoordelijkheid ligt dan ook bij
de ouders. Als school bieden we de gelegenheid om de
kinderen mee te laten lopen. Als er leerkrachten meelopen,
dragen zij NIET de verantwoordelijkheid van uw kind op deze
avonden. Ouders/verzorgers van de kinderen van groep 1 t/m 5
die meelopen, zijn verplicht om minimaal 1 avond mee te lopen
als begeleider.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,50 per kind en wordt eind mei automatisch van uw
rekening afgeschreven. Dit bedrag is inclusief wat lekkers en drinken in de pauze.
Voor de ouders/verzorgers die geen machtiging voor automatische incasso hebben
afgegeven, vragen wij het bedrag van € 5,50 over te maken op rekening
NL95 RABO 0104 8691 19 t.n.v. De Spreng Hoevelaken AC, o.v.v. A4D, naam leerling en
groep. (dit bedrag kan niet contant worden ingeleverd).
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U kunt uw kind eenvoudig opgeven via onderstaand link (deze link staat ook in de
weekbrief) Zie hier:
https://forms.gle/YnBisLeGNAv13xGM8
Het opgeven kan tot uiterlijk 12 mei

Oudergesprekken
Op donderdag 12 mei en dinsdag 17 mei vinden de oudergesprekken plaats voor de
groepen 1 t/m 6.
Via onderstaande link kunt u intekenen voor de oudergesprekken.
https://docs.google.com/document/d/1X8KQa3nxyyFO5ZaF5eQS1Ab4E_toi1CtI3eToC1bI
E4/edit?usp=sharing
U kunt intekenen tot en met maandag 9 mei, daarna wordt het document gesloten.

Schoolreisje
Donderdag 16 juni is het weer zover, dan gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis.
Dit keer gaan de groepen 3 tot en met 7 naar de
Efteling! De kinderen zijn natuurlijk twee jaar niet op
schoolreisje geweest dus dit jaar pakken we extra uit.
Wat neem je mee:
• Een vrolijk humeur.
• Drinken, tussendoortjes en lunch, van ons krijgen alle kinderen een waterijsje.
• Doe lekker zittende kleding aan (geen slippers!). De leerlingen krijgen een dag
van tevoren een Spreng shirt mee naar huis, om aan te doen tijdens de
schoolreis. Wilt u deze na de schoolreis ongewassen inleveren bij de leerkracht.
• Graag zonnebrand (graag thuis al eenmaal insmeren) meenemen.
• Medicijnen indien nodig, inleveren bij leerkracht.
• De kinderen nemen geen geld mee.
Het bedrag voor de schoolreis is € 15,00 en wordt begin juni automatisch van uw
rekening afgeschreven.
Ouders/verzorgers die geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven,
kunnen dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL95 RABO 0104 8691 19 t.n.v. De
Spreng Activiteitencommissie (graag voor 2 juni). Vergeet niet de naam en groep van uw
kind(eren) te vermelden. Dit bedrag kan niet contant worden ingeleverd.
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Het is belangrijk dat de kinderen gewoon om 8.30 uur op school aanwezig zijn. De
groepen vertrekken om 9.15 uur en we verwachten om 17.30 uur weer terug te zijn op
school. Wij vragen ouders i.v.m. een vlot vertrek niet de bus in te gaan om te
fotograferen. Mochten er files zijn dan zullen wij de klassenouders hierover berichten.
Het zou leuk zijn als veel ouders ons komen uitzwaaien! Wij hebben er zin in!!!

Opa en oma kijkmomenten
Op maandag 13 juni zijn er weer kijkmomenten voor opa en
oma. Wij vinden het erg leuk om grootouders te ontvangen op ons kindcentrum. Zij
krijgen zo een kijkje op de dagelijkse bezigheden, activiteiten en lessen die de kinderen
volgen.
De tijden zijn als volgt;
- basisonderwijs maandag 13 juni de gehele school 8.30-14.00 uur

Gymschoenen
Wij merken dat er regelmatig kinderen zijn die op blote voeten gymmen. Dit is zeker het
geval in de groepen 3 en 4. Dit is gevaarlijk en kan tot ongelukken leiden. Daarom is het
na de meivakantie VERPLICHT om goed zittende gymschoenen aan te hebben. Heeft uw
kind geen gymschoenen, dan kan er helaas niet mee gegymd worden.

Konnect
Als organisatie streven we ernaar de communicatie met ouders verder
te optimaliseren en de ouderbetrokkenheid vergroten. Wij willen onze
ouders beter een beeld geven van wat er zich afspeelt tijdens een
schooldag. Om dit te kunnen realiseren, gaan we samenwerken met Konnect. Konnect is
een aanbieder van gepersonaliseerde Apps en ouderportalen voor de kinderopvang en
onderwijs. Zij werken samen met andere organisaties en begeleiden ons tijdens de
implementatie van Konnect in onze organisatie.
We zijn druk bezig met het voorbereiden en het klaarzetten van Konnect. Om u een
indruk te geven wat Konnect precies inhoudt, geven we u alvast deze informatie. Zodra
alles naar tevredenheid klaar staat, informeren we u over de datum waarop we met
Konnect gaan werken.

"Bedankt voor de prachtige foto's die jullie gemaakt hebben van de verjaardag van
Femke. Jullie besteden daar goed aandacht aan, heel goed. Zo zijn we er toch een klein
beetje bij.... “
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Als onderwijsorganisatie is bovenstaande quote van een ouder het mooiste compliment.
Wat we vaak terugkrijgen van ouders, wanneer we onderzoek doen naar de
tevredenheid, is dat ouders meer betrokken zouden willen zijn bij het onderwijs.
Konnect biedt ons de mogelijkheid u meer te betrekken, u een beeld te geven van wat er
gebeurt tussen het brengen en het weer ophalen van uw kind(eren).
Veiligheid centraal
Ouders vinden de privacy met betrekking tot hun kind erg belangrijk. Zij stellen het niet
op prijs om ongevraagd informatie over en foto's van hun zoon of dochter op internet
terug te vinden. Konnect biedt een veilige en afgeschermde omgeving om informatie
met ouders te delen. Bij de ontwikkeling van Konnect zijn hoge eisen gesteld aan de
beveiliging. Hierdoor bepalen we als organisatie zelf welke ouders en medewerkers
toegang hebben tot welke informatie. Daarnaast worden alle gegevens beveiligd
opgeslagen.
Wat betekent het voor u als ouder?
• Vooropgesteld: het persoonlijk contact met u als ouder is en blijft het
allerbelangrijkste. De samenwerking met Konnect vervangt op geen enkele
manier het persoonlijk contact met ouders. Er komen hooguit contactmomenten
bij, zie Konnect als een extra hulpmiddel.
• Communicatie over uw kind zal in de nabije toekomst plaatvinden via de app/het
portaal. De app is te downloaden in App store van Apple of in de Playstore van
Android.
• Foto’s van uw kind worden via de app/portaal gedeeld met de ouders van
kinderen waarmee uw kind op de foto staat, waarbij u primair de foto’s van uw
eigen kind zult zien. Niet langer zoeken in digitale albums; u ontvangt de foto’s
waarop uw kind staat rechtstreeks.
• Wanneer uw kind afscheid neemt van ons kindcentrum, heeft u nog ruimschoots
de tijd om alle foto’s te downloaden en eventueel geschreven teksten te bewaren
en eventueel uit te printen.
• De leerkracht kan u rechtstreeks berichten sturen. U kunt zelf ook berichten
sturen naar de leerkracht. Wilt u doorgeven dat uw kind ziek is? Dan kan dit via
de app. Gedurende de dag zullen de leerkrachten uw berichten lezen en zo
mogelijk beantwoorden. Het spreekt hierbij voor zich dat de zorg voor de
kinderen altijd prioriteit heeft boven het beantwoorden van de berichten.
• Nieuwsberichten (weekbrief) en nieuwsbrieven worden voortaan vanuit de
app/portaal verstuurd.
• U kunt via de jaarkalender (deze wordt gevuld na de zomervakantie 2022, tot die
tijd kunt u de kalender inzien op onze website) in de app bekijken welke
activiteiten gepland zijn.

Wat betekent het voor ons leerkrachtenteam?
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•
•

•

Op de groep werken medewerkers met een tablet voor de communicatie met
ouders.
Het zal bij aanvang even tijd kosten voor de medewerkers om zich het systeem
eigen te maken, op termijn gaat het ze tijd opleveren. Tijd die ze in kunnen
zetten, daar waar het eigenlijk om gaat: het onderwijs voor de kinderen.
De interactie tussen ouders en medewerkers zal verbeteren, het contact kan
persoonlijker worden. Niet zozeer met de medewerker als persoon, maar wel als
professionele kracht inzake het belang van de kinderen.

Wat kunt u wanneer verwachten?
• Zoals gezegd, gaan de medewerkers op de groep werken met een tablet.
• Medewerkers vullen het portaal/de app zonder dat de ouders hier bericht van
krijgen.
• Zodra alle wij er klaar voor zijn, ontvangen alle ouders hun inlogcodes en werken
we volgens de nieuwe werkwijze.
• Training vindt plaats buiten werktijden om, maar het daadwerkelijke werken met
de app gebeurt natuurlijk in de klas tijdens de werkdagen. Onze medewerkers
zullen in het begin vast nog wel eens een foutje maken. Wij hopen op uw begrip
en op uw vergevingsgezindheid, mocht er iets misgaan.

Renovatie
De renovatie vordert gestaag. Aan de buitenkant van het gebouw is wellicht nog niet
veel te zien, maar binnen wordt er hard gewerkt om het Kindcentrum een nieuwe en
frisse uitstraling te laten geven. Onderaan deze brief vindt u alvast een kleine impressie.
De verwachting is dat het gebouw medio mei zal worden opgeleverd. De periode erna
gebruiken we voor de inrichting van het gebouw.
De terugverhuizing zal plaatsvinden op donderdag 7 en vrijdag 8 juli (onderwijs) en
zaterdag 9 juli (opvang). Dit betekent dat het onderwijs het schooljaar zal afsluiten aan
de zuiderinslag 2. De laatste schooldag is donderdag 7 juli a.s. Deze laatste schooldag
zal ingevuld worden met een leuk programma voor de kinderen. Daar gaat u nog meer
over horen.
Vrijdag 8 juli is het onderwijs vrij. De kinderen hebben die dag geen les. Mocht u voor
deze dag geen opvang voor uw kind hebben, dan zal de school voor opvang zorgen.
De opvang (kinderdagopvang en BSO) verhuist op zaterdag 9 juli en zal op maandag 11
juli starten in het gerenoveerde Kindcentrum aan de Van Dedemlaan. Wij zullen u
uiterlijk 1 juni a.s. informeren over hoe de terugverhuizing van onderwijs en opvang zal
verlopen.
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Blokfluit- en gitaarles
Nieuws van juf Rosita voor alle blokfluiters, gitaristen en hun ouders.
Ik hoop dat de ouders tijd kunnen vrijmaken om op 2 juni naar hun kinderen te komen
luisteren.
Donderdag 2 juni – De Spreng Hoevelaken (reservedatum 9 juni).
De laatste les van dit seizoen is op 16 juni.

Nieuws uit de Opvang
Welkom op de opvang
Met ingang van 1 mei start Ferry bij ons op de opvang. Welkom, leuk dat je bij
ons komt spelen.
En Noëmi, Fynn, Stan, Lars en Noore hebben de overstap gemaakt van de Maannaar de Zongroep. Jullie worden al weer groot!

Personeel
Zoals u weet kennen we binnen de kinderopvang aardig wat uitdagingen en hebben we
nog 3 vacatures vacant staan. Op dit moment vullen we de open diensten met
medewerkers uit onze flexpool, zoals Sarah en Janny of met vaste uitzendkrachten zoals
Lisa of Tugcé. We richten ons zoveel mogelijk op vaste vervangers en zetten onze
zoektocht naar nieuwe vaste collega's vastberaden voort. Mocht u iemand weten die
misschien ons team zou willen versterken? Op de site https://werkenbijpcogv.nl/ leest u
meer informatie.
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Gerrie (medewerker babygroep) is gestart met haar medische traject. Ze voelt zich op
dit moment nog goed en komt wekelijks gezellig langs voor een kopje koffie.
Tugcé zal onze opvang gaan verlaten als we een vervanger voor haar gevonden hebben,
zij zal weer op andere locaties buiten PCO gaan werken.
En nog heel even, en dan gaat Danielle met zwangerschapsverlof. In de week van 25
april zal ze nog werken maar daarna gaan zij en haar partner zich voorbereiden op een
mooie nieuwe fase in haar leven. In september gaat ze ons weer versterken.
Lisanne werkt momenteel ook een aantal uren buiten de groep om Karin
(locatiemanager) te ondersteunen in praktische zaken.
En Willemijn en Manou, onze stagiaires Pedagogisch Werk en Sport en Bewegen zijn
gestart. Fijn dat jullie er ook zijn.

Kinderopvang gesloten op feestdagen
Op de volgende feestdagen:
Woensdag 27 april (Koningsdag), donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op maandag 6
juni (2e Pinksterdag).
De peuteropvang is ook gesloten in de meivakantie en op vrijdag 27 mei (de dag na
Hemelvaartsdag)

Opa en oma kijkmomenten
Peuteropvang/kinderdagverblijf
In de week van 13 t/m 17 juni zijn er weer kijkmomenten voor opa en oma bij de
kinderopvang. Wij vinden het erg leuk om grootouders te ontvangen op ons
kindcentrum. Zij krijgen zo een kijkje op de dagelijkse bezigheden en activiteiten die de
kinderen volgen.
De tijden zijn als volgt;
- kinderdagverblijf en peuteropvang alle dagen in de week van 13 t/m 17 juni van 9.0010.00 uur

Afmelden voor het kinderdagverblijf
Wordt uw kind in de zomervakantie 4 jaar en gaat uw kind naar de basisschool. Let u
dan op dat u uw contract tijdig opzegt!! U kunt dan een mail sturen naar
klantcontact@pcogv.nl
En heeft u VSO of BSO nodig, dan kunt u zich inschrijven via het inschrijfformulier op
onze website https://kindcentrum-desprenghoevelaken.nl/
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(zie oranje button “Inschrijven kinderopvang” bovenaan).

Wij wensen u een fijne meivakantie!!!!

Belangrijke data
22 april
25 april t/m 6 mei
27 april
8 mei
9 t/m 11 mei
12 mei en 17 mei
26 mei
27 mei
31 mei t/m 3 juni
6 juni
13 juni
13 t/m 17 juni
16 juni
16 juni

Koningsontbijt (alle leerlingen om 12.00 uit)
Meivakantie
Koningsdag (opvang gesloten)
Moederdag
Kamp groep 8
Oudergesprekken (groepen 1 t/m 6)
Hemelvaartsdag leerlingen vrij (opvang gesloten)
Hemelvaarstweekend leerlingen vrij
(peuteropvang gesloten)
Avondvierdaagse
2e Pinksterdag leerlingen vrij (opvang gesloten)
Opa en oma dag onderwijs
Opa en oma week opvang
Buitendag groep 1 en 2 en peuteropvang
Schoolreisje groep 3 t/m 7

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 10 juni 2022

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.

Naschoolse lessen
Na schooltijd is er binnen ons Kindcentrum nog van alles te doen:
Vioolles, gitaar spelen en blokfluit spelen.
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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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