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Beste ouder(s), verzorger(s) van leerlingen van De Sprienke, 

 

Via de memo brengen wij u op de hoogte van zaken die spelen op De Sprienke. Omdat wij u graag 

meenemen in ontwikkelingen rond het onderwijs en overig nieuws ontvangt u regelmatig een 

memo.   

 

Welkom! 

Allereerst een warm welkom voor de ouder(s), verzorger(s) van de nieuwe leerlingen van De 

Sprienke. Wij hopen dat u bij de start van het schooljaar positieve ervaringen heeft opgedaan met 

onze school. 

 

De start 

Na een zonnige zomervakantie stonden maandag 5 september de kinderen weer blij voor de deur. 

Het blijft mooi om te zien hoe gelukkig kinderen zijn dat ze weer naar school mogen. Toegegeven, 

dit geldt dit niet voor alle leerlingen (-; 

Voor de zomervakantie zijn een aantal groepen verhuisd en voor sommige kinderen was het even 

zoeken naar het nieuwe lokaal. Op De Sprienke kunnen we spreken van een rustige start van het 

schooljaar die soepel is verlopen. 

 

 

 

 

Film Ozeo 

De Sprienke maakt samen met 16 andere scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs deel uit 

van stichting Ozeo. Ozeo gaat een filmpje maken voor de website waarin in beeld wordt gebracht 

wie en wat Ozeo is. Per afdeling zijn ouder(s), verzorger(s) van een aantal leerlingen benaderd die 

gefilmd mogen worden. Wanneer het filmpje klaar is delen wij dit met u. 
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GO!klas 

Via de Memo houden wij u in grote lijn op de hoogte van ontwikkelingen rond de gespecialiseerde 

onderwijs klas, de GO!klas, op Het Goese Lyceum, locatie Bergweg. Al vanaf 2018 zijn her en der 

leerlingen van De Sprienke te vinden op de Bergweg, maar sinds de zomervakantie zit in lokaal 10 

een klas vol. De kop is eraf, met nu tien leerlingen. Een aantal van hen was het afgelopen jaar al te 

vinden bij de praktijkvakken. Schooljaar 2022-2023 wordt ook het vak Duits gevolgd door twee 

leerlingen. Alle andere vakken worden gegeven door David Sari, wiskunde door Marinda Valckx en 

de onderwijsassistenten zijn Lievijn Meijering en Marjon Huijbregsen. Het is nog een beetje zoeken 

naar lokalen, wennen aan de nieuwe leswisseltijden, de bel, het kluisje en de enorme aula. Er is 

ook de ervaring dat hulp gevraagd en gegeven wordt. Dit zorgt voor een fijn en warm welkom voor 

De Sprienke op Het Goese Lyceum, locatie Bergweg. Zowel voor de leerlingen als voor de 

collega’s.  

 

Film by the Sea & Clinic Clown 

De Sprienke kent een rijk kunst en 

cultuuronderwijs aanbod. Dinsdag 13 

september gingen leerlingen van de afdeling 

VSO dagbesteding, groep VSO4 en leerlingen 

van de afdeling VSO arbeid – 

vervolgonderwijs met de bus naar Film by the 

Sea in Vlissingen. Een hele happening. Er 

werd een film bekeken uit het educatief 

aanbod, gevolgd door een 

verdiepingsprogramma. De film: ‘A Perfectly 

Normal Family’. Donderdag 15 september 

hebben groepen uit de afdeling SO en uit de 

afdeling VSO dagbesteding een optreden van 

de Clinic Clowns bijgewoond. 

 

Oudermiddag, -avond 

Op dinsdag 4 oktober worden op De Sprienke en Het Goese Lyceum, locatie Bergweg per afdeling 

en groep de oudermiddag of ouderavond georganiseerd. De bedoeling van de oudermiddag en 

ouderavond is het delen van algemene informatie over De Sprienke en de groep, kennismaken 

met andere ouders, in gesprek gaan met andere ouders en u betrekken bij het onderwijs van uw 

zoon of dochter. Via de teamleider en het klassenteam wordt u op de hoogte gehouden van de het 

tijdstip, de locatie en het programma van de oudermiddag of ouderavond. De afdeling SO 

organiseert een oudermiddag en alle andere afdelingen hebben een ouderavond. 
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Vacatures 

Hoewel landelijk sprake is van een tekort aan onderwijspersoneel is het goed gelukt alle vacatures 

te vervullen. In alle groepen is voldoende onderwijs- en zorgpersoneel aanwezig. Alleen voor de 

vakleraar bewegen staat nog een vacature open. We hopen van harte dat deze vacature snel 

opgevuld wordt. Tot die tijd zijn collega’s van team bewegen bereid extra dagen te werken zodat 

altijd sprake is van de juiste bezetting. 

 

Voor nu wensen wij u een goed weekend en wij hopen u 4 oktober te ontmoeten. 

 

Vriendelijke groeten namens het team van De Sprienke, 

Yvonne Richards-Vlam, Directeur De Sprienke 

 

 

 

 


