
 

 
Binnen de daarvoor geldende regels kan de 

school een leerling vrij geven. Voor 

aanvragen kunt u het formulier 

verlofaanvraag invullen. 

Dit formulier staat op de website van De 

Spreng onder het blokje ‘verlofaanvraag’, het 

formulier is tevens op school te krijgen. Graag 

het formulier zo volledig mogelijk invullen. 

  

Herfstvakantie  15-10-22 t/m 23-10-22 

Kerstvakantie  24-12-22 t/m 08-01-23 

Voorjaarsvakantie  25-02-23 t/m 05-03-23 

Goede Vrijdag  07-04-23 

2e paasdag  10-04-23 

Koningsdag  27-04-23 

Meivakantie  29-04-23 t/m 07-05-23  

2e pinksterdag  29-05-23 

Zomervakantie  22-07-23 t/m 03-09-23

   

Vandaag verzorgt de VSO en de BSO.  

VSO: ma t/m vr van 06:30 uur t/m 08:30 

BSO: ma, di en do vanaf 13:45 uur.  

www.kindvandaag.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

De kalender verschijnt apart van dit 

informatieblad. Op de kalender staan de 

tot nu toe geplande activiteiten, vrije 

dagen en schoolvakanties voor het 

komende schooljaar.   

 

U kunt de kalender vullen met 

activiteiten die er in de loop van het jaar 

bij komen. Deze kunt u vinden op de 

nieuwsbrieven die verspreid worden.  

Voor meer informatie kunt u onze 

website bezoeken. 

www.pcbodespreng.nl  

 

Informatie 2022-2023 

Maandag  08:15 uur – 13:45 

Dinsdag  08:15 uur – 13:45 

Woensdag gr 1-2 08:15 uur – 12:30 

Woensdag gr 3-8 08:15 uur – 13:45 

Donderdag  08:15 uur – 13:45 

Vrijdag  08:15 uur – 13:45

 

 
Graag voor schooltijd 

telefonisch doorgeven via 

telefoonnr.  

0512-545042. 

U kunt ons bereiken vanaf 

07:45 uur.  

 

Ziekmelding mag ook via de 

Parro-app aan de 

groepsleerkracht worden 

doorgegeven.  

 

 

 

 
Groep 4 zwemt de eerste helft van het 
schooljaar en groep 3 de tweede helft. Het 
schoolzwemmen vindt plaats in 
zwemcentrum De Welle. De kinderen gaan 
met de bus naar het zwembad. Dit gebeurt 
onder begeleiding van de leerkracht en 
hulpouders. 
 
De kosten voor het schoolzwemmen  
(€ 22,00) worden geïnd via de financiële 
bijdrage.  
 
Groep 4: 05-09-2022 t/m 30-01-2023 
Groep 3: 06-02-2023 t/m 17-07-2023 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

Groep 1 Miranda 
Sofien Tutor 

Miranda Sofien Sofien Sofien 

Groep 
1/2 

Marjan Marjan Marjan  Annet  Annet  

Groep 3 Ymkje Milja Milja Ymkje  Ymkje 

Groep 4 Maureen Maureen Marjan Maureen Maureen 

Groep 5 Marije Dennis Dennis/Marije Marije Marije 

Groep 6 Niels Niels Niels Niels Niels 

Groep 7 Berber/ 
Leonie (lio) 

Berber/ 
Leonie (lio) 

Leonie Berber Berber 

Groep 8 Erik Erik Erik Erik Erik 

Cecile IB IB  IB  

Johanne Directeur Directeur Directeur Directeur Directeur 

 
 
 
 

https://holdingadenium.sharepoint.com/sites/directiespreng/Gedeelde%20documenten/Secretariaat/Bettie%20Alma/School/Kalender/2020-2021/www.kindvandaag.nl
http://www.pcbodespreng.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.pcbosmallingerland.nl/scholen-van-pcbo-smallingerland&psig=AOvVaw0V-uVWnXxltwre1AVu6VMj&ust=1591870005489000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjk_oOA9-kCFQAAAAAdAAAAABAR


In onderstaand overzicht kunt u zien waaruit de ouderbijdrage voor 

schooljaar 2020-2021 is opgebouwd. Wij vinden het belangrijk dat er, naast 

het normale lesprogramma, ook extra activiteiten zijn voor onze leerlingen. 

Bijvoorbeeld Sinterklaasviering, Kerstviering, Paasviering, schoolreisjes, 

schoolkampen, schoolzwemmen etc.  

 

Om deze activiteiten te blijven organiseren hebben wij uw ouderbijdrage 

nodig. Scholen ontvangen subsidie van het rijk voor het onderwijs, maar niet 

voor onderstaande activiteiten. 

 

 Groep 
1/2 

Groep 
3/4 

Groep 
 5/6 

Groep  
7 

Groep 
 8 

Sinterklaas  € 6,00 € 6,00    

Zwemmen  € 22,00    

Uitstapjes € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 15,00 € 11,00 

Schoolreisje € 20,00 € 30,00 € 35,00 € 35,00  

Schoolkamp     € 85,00 

Totaal € 33,00 € 65,00 € 42,00 € 50,00 € 96,00 

 
* bovenstaande kosten zijn exclusief de ouderbijdrage van €10,00 per gezin. 

 

   

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Dit is een 

kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren 

van de gezondheid van hun leerlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mocht een leerling door de financiële thuissituatie 

niet kunnen meedoen aan activiteiten, dan zijn er 

vanuit de gemeente Smallingerland oplossingen 

voor dit probleem. Het Kindpakket geeft 

vergoedingen voor sport (zwemles), muziek, 

schoolreis of verjaardag. Via school of via 

www.kindpakket.nl kunt u hierover meer 

informatie krijgen 

 

Om als ouder of verzorger een bijdrage aan te 

vragen kunt u via de website een formulier invullen. 

Stichting Leergeld behandelt deze aanvraag 

namens het Kindpakket. 

 

 

 
Wij maken op school gebruik van de communicatie-app 
Parro. Deze app geeft ons allemaal veel voordelen. Zoals:  

- Het is voor ons gemakkelijker om u op de hoogte 
houden. Berichten komen gelijk aan en kunnen, in 
tegenstelling tot briefjes, niet kwijtgeraakt worden. 

- Wij kunnen bijv. tijdens activiteiten heel eenvoudig 
leuke foto’s met u delen.  

- We hebben hiermee één plek om met u (privé) te 
communiceren. 

- Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen 
schoolomgeving. Via Parro kunt u aangeven welke 
foto’s van uw kind gedeeld mogen worden.  

 

 
De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan 
waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen 
over het schoolbeleid. Afhankelijk van het onderwerp kan de MR 
een adviserende of instemmende rol hebben. 
Klaske-de-haan@hotmail.com  
 
De MR bestaat uit 6 leden, 3 personeelsleden en 3 ouders.  

 

 

- Startgesprekken 

- Rapportgesprekken  

- Ouderavonden 

- Nieuwsbrieven   

 

 

  

 

 

Gesprek met de directie  
Voor een gesprek met de directie kunt u een afspraak maken 
met: 
Johanna Numan 
0512-545042.  
johanna.numan@pcbosmallingerland.nl 
 
Contact/vertrouwenspersoon  
Marianne Kokshoorn  
088 22 99 444 
 

Gym 
Ma – groep 5 
Di – groep 7 
Wo – groep 8 
          groep 3 1e half jaar 
          groep 4 2e half jaar 
          groep 6 
Do – groep 3, 6, 5, 7 en 8 

mailto:Klaske-de-haan@hotmail.com
mailto:j.numan@pcbosmallingerland.nl

