
Apeldoorn, 3 juni 2020 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 

In deze brief ontvangt u de communicatie van de Veluwse Onderwijs Groep (VOG) rondom de 
coronamaatregelen. Sprengeloo voegt daar informatie aan toe. Ook zijn er twee linkjes toegevoegd, 
waarop u kunt klikken voor uitleg (keuzewerktijd en animatie). 
 
Algemeen 
Deze week is onze school voor het eerst weer open voor leerlingen en wordt er weer fysiek onderwijs 
gegeven. Fijn om de leerlingen te zien en te spreken. Onze eerste ervaringen zijn positief, de meeste 
kinderen vinden het fijn op school te zijn, net als onze collega’s.  
Op Sprengeloo hebben we een aantal maatregelen genomen om veilig op school les te kunnen 
volgen, daarover bent u vorige week geïnformeerd. Een groot compliment willen we geven aan onze 
leerlingen, die zich goed aan deze afspraken houden!  
Het nieuwe lesrooster is even wennen. Mentoren hebben tijdens de mentorles van vorige week 
uitgelegd hoe het nieuwe rooster werkt. Goed om te ervaren dat de leerlingen al actief zijn met het 
aanvragen van Keuzewerktijd (KWT) en zo samen met ons de nieuwe mogelijkheden van het 1.5 
meter onderwijs ontdekken.  

Vervoer 
Afgelopen week hebben wij via de mentor geïnformeerd naar de vervoersmogelijkheden voor de 
schoolgang van uw kind als u verder dan 8 kilometer van Sprengeloo woont. Daaruit is gebleken dat 
dit een kleine groep leerlingen betreft, die ook nog eens vanuit verschillende dorpen rondom 
Apeldoorn woont. De Veluwse onderwijsgroep heeft afspraken gemaakt met het vervoersbedrijf, 
waaruit naar voren is gekomen dat uw kind veilig met het openbaar vervoer kan reizen als dit strikt 
noodzakelijk is. Dit geldt alleen voor de leerlingen die niet op een andere wijze naar school kunnen 
komen. Belangrijk om te weten is dat het OV-bedrijf een aangepaste dienstregeling heeft en dat een 
mondkapje in het openbaar vervoer verplicht is.  
 
Rekenen 
Het derde toetsmoment rekenen voor leerjaar 3 gaat dit jaar niet door. Uiteraard zijn onze reken-
docenten dit schooljaar nog wel beschikbaar voor begeleiding bij het rekenen. Heeft uw kind 
inhoudelijke vragen of loopt uw kind vast met rekenen? Dan kan zij/hij contact opnemen met de 
rekendocent. 
 
Vlaggendag 
Donderdag 4 juni is het landelijke feestmoment voor geslaagde leerlingen en kan de vlag uit! Er zijn 
richtlijnen opgesteld voor de diploma-uitreiking voor geslaagde leerlingen. Wij informeren u nog over 
de manier waarop wij dit vormgeven. 
 
Tot slot 
Voor extra uitleg over de overgang is er een animatie gemaakt. Aan uw kind wordt gevraagd haar/ 
zijn visie te geven over hoe zij/hij de toekomst voor zich ziet op Sprengeloo. Tijdens de mentorles 
wordt hier aandacht aan besteed.  
Sprengeloo blijft u de komende weken informeren over allerlei schoolse zaken. Wilt u uw ervaringen 
met ons delen? Binnenkort ontvangt u van ons een enquête om in te vullen. Samen zorgen we ervoor 
dat de laatste schoolweken ook een fijne schoolperiode is voor onze leerlingen.  
 
Met hartelijke groet,  
 

de schoolleiding 


