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Beste ouder/verzorger, 
 

We waren erg opgelucht dat we na de vakantie de schooldeuren weer mochten openen voor onze 
leerlingen. Natuurlijk zijn er nog steeds de regels waar wij, en u hopelijk ook, de leerlingen op attent 
maken. Maar dit is toch veel beter dan alle lessen online verzorgen.  Met afstand houden, mondkapjes 
dragen over neus en mond, hygiënemaatregelen en zelftesten proberen we ervoor te zorgen dat er zo 
min mogelijk besmettingen zijn, zodat zoveel mogelijk leerlingen en medewerkers naar school kunnen 
komen. In deze nieuwsbrief geeft dhr. Kleinpaste extra informatie over het zelftesten.  
 

We starten het jaar ook met een nieuwe directeur: dhr. O. van Helden. Na het vertrek van dhr. Van Dijken 
hebben dhr. Zoet en ik het directeurschap waargenomen en dragen dus nu het stokje weer over. We 
wensen dhr. Van Helden een fijne tijd bij ons toe.  
 

Helaas konden de geplande activiteiten niet doorgaan in de laatste week voor de kerstvakantie.  
Jammer, we hadden er zo naar uitgekeken: meer ontspanning en meer gezelligheid samen. Zoals u van 
ons gewend bent, zoeken we naar mogelijkheden deze activiteiten op een later tijdstip wel door te laten 
gaan in een wat andere vorm of onder een andere naam, want een kerstgala in april, zeg nou zelf… 
 

mw. A. Visser, adjunct-directeur 

 
 

Agenda 

24 + 25 jan. + 8 feb. 40-minutenrooster 
31 jan.  19.00 Online informatieavond Vmbo Next UGO (groep 8) 
02 feb.  19.30 Online informatieavond Vmbo Next UDO (groep 8) 
10 feb.  20.00 Ouderraad 
14 feb.    Leerlingen lesvrij i.v.m. doedag personeel 
15 feb.  19.30 Voorlichting keuze profielvak ouders/leerling lrj 2 basis/kader 
16 feb.  19.30 Voorlichting keuze profielvak ouder/leerling lrj 2 mavo 

 
 
Personalia 
 

Beste leerlingen en ouders, 
 

Wat ben ik trots dat het College van Bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep mij heeft gevraagd om 
leiding te geven aan Sprengeloo als interim-directeur. Daarnaast zal ik de komende twee jaar ook 
medeverantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de nieuwe vmbo-scholen in Apeldoorn. 
 

Mijn naam is Onno van Helden en ik woon met mijn vrouw en drie kinderen in een klein dorpje in de 
Noordoostpolder. De afgelopen jaren heb ik op verschillende scholen in het voortgezet onderwijs en mbo 
gewerkt in heel Nederland en ik kijk ernaar uit om de komende weken de school goed te leren kennen: de 
leerlingen, medewerkers en natuurlijk ook ouders en verzorgers. Ik hoop jullie dan ook snel te ontmoeten 
zodra de regels dat weer toestaan. 
 

Hartelijke groet, 
 

O. van Helden, interim-directeur Sprengeloo 

 Nieuwsbrief - 5              19 januari 2022 

 

 



2 

 

 
Naast dhr. Van Helden verwelkomen we ook: 
 

• Mw. A. Lindenhovius. Zij vult de vacature op die we hadden voor Nederlands en heeft ook een klas 
van mw. Biesterbos overgenomen. Mw. Biesterbos heeft voor de vakantie afscheid genomen vanwege 
haar nieuwe baan op ROC Aventus.  

• Dhr.Y. Kasrioui komt Engels geven aan een aantal klassen en vervangt daarmee het geboorteverlof 
voor mw. Metzlar. Zij is inmiddels bevallen van een mooie dochter. 

• Mw. J. Korenromp vervangt de gymlessen van dhr. Van de Horst, die aan een knie geopereerd wordt 
en voor langere tijd moet revalideren.  

 

Verder hebben we de vacature maatschappijleer bijna opgelost door interne verschuivingen. Deze vacatu-
re is ontstaan doordat mw. Sirre per 1 januari is gestart met haar nieuwe baan op de Hogeschool van 
Utrecht. Gelukkig blijft ze 4e klassen tot en met het eindexamen wél lesgeven.  
De lessen Nederlands van dhr. G.W. Termaat worden tijdelijk overgenomen door mw. Doeleman. Een 
brugklas van haar wordt overgenomen door mw. Bosman.  

 
 

Vanuit de school 
 
Zelftesten 
We zien dat steeds meer leerlingen gebruikmaken van de zelftesten die de school ter beschikking stelt. 
Dat geeft ons, en hopelijk ook u, een veilig gevoel. Hoe meer leerlingen er testen voordat ze naar school 
gaan, hoe groter de kans dat een coronabesmetting vroegtijdig ontdekt wordt, en daarbij besmettingen 
op school tegengaat. Wij kunnen ons ook voorstellen dat een zelftest afnemen een veilig gevoel geeft, 
voordat er bijvoorbeeld familieleden bezocht worden. We moedigen daarom aan dat zo veel mogelijk 
leerlingen gebruikmaken van de zelftesten.  
Let op: zelftesten is altijd vrijwillig.  
 

Spelregels zelftesten 

1. Een leerling kan twee zelftesten per week ophalen bij het OLC. Deze zijn en blijven voorlopig gratis. 

2. Doe tweemaal per week een zelftest af, voordat je naar school gaat.  

- is de test negatief, dan kun je naar school 

- is de test positief, dan ga je samen met je familie (gezin) in quarantaine en maak je een testafspraak 

bij de GGD. Neem bij een positieve test contact op met verzuim via telefoon of mail. 

3. Kijk voor een duidelijke instructie over zelftesten naar de volgende uitleg: ‘ZELFTESTEN’ 
 

Dhr. J. Kleinpaste, docent-coördinator 

 
 

Activiteiten 
 

Spullen ophalen met toch een vrolijke twist  
Na wederom een verrassende wending in de voortdurende corona-ellende, moesten helaas de plannen 
voor de laatste week voor de vakantie aangepast worden. Geen activiteiten en geen gezellige kerstbrunch 
voor de leerlingen. Maar gelukkig hebben we de leerlingen nog wel een klein beetje kerstsfeer mee 
kunnen geven. Zij volgden een route van kerstmuts naar zelftest naar kluisje, en met tot slot nog een 
lekker broodje knakworst bij de vuurkorf. Docenten kwamen op gepaste afstand gedag zwaaien en de 
leerlingen gingen met een positief (en vol) gevoel huiswaarts.  
Natuurlijk waren we de vierdejaars leerlingen niet vergeten; zij mochten nog wel lessen volgen op school, 
en kregen in de pauze warme chocolademelk en ook 
een broodje knakworst.  
Wij vonden het fijn dat we, ondanks alle maatrege-
len, op deze manier 2021 toch nog op een gezellige 
manier konden afsluiten! 
 

Mw. S. van Beesten, docent-coördinator 

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Flyer-Zelftesten-doe-je-zo_POVO_online.pdf
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Activiteiten klas 1 
Voor de kerstvakantie stond een heel aantal activiteiten gepland voor de leerlingen van klas 1. Helaas 
konden die niet doorgaan op dat moment, maar gelukkig kunnen we melden dat we bijna alle activiteiten 
kunnen verplaatsen naar later dit schooljaar. 
 
Sportdag in Omnisport  
De atletiekdag in Omnisport wordt verplaatst naar de week voor de voorjaarsvakantie. 
We zijn daarin nog even in afwachting van de maatregelen die volgende week worden 
afgekondigd door het kabinet. 
Hardlopen, verspringen, hoogspringen, kogelstoten, estafette, sprinten… Wie 
verbetert zijn/haar pr en misschien wel het schoolrecord? 
 
Voorstelling en voorlichting mantelzorg 
De voorstelling en voorlichting over jonge mantelzorgers is verplaatst naar de 
week voor de voorjaarsvakantie. 
Samen met nog een andere voorlichting en een filmproject in Gigant, vormt dit 
een mooie invulling voor die week. 
 
Gigant 
De workshops in Gigant worden verplaatst naar de week van 
Hemelvaart, in combinatie met de volgende toets van Cito. Hierover 
volgt later meer, maar gelukkig kunnen we deze workshops dus op een 
ander moment aanbieden! 
 
‘Kerstbakjes’ en lunch 
In het thema omzien naar elkaar (en in dit geval de ouderen) organiseren we deze activiteit ieder jaar. In 
het thema Kerst zal dit natuurlijk niet lukken, maar rondom Pasen zullen we kijken hoe we dit 
maatschappelijke thema goed terug kunnen laten komen. Het is hier van belang in contact te komen met 
een andere generatie. Hierover volgt te zijner tijd meer informatie. 
 

Op deze manier hopen we deze waardevolle activiteiten toch op een mooie manier aan te kunnen bieden. 
 

Dhr. A. Snijder, docent-coördinator 
 
 
 


