
 

Memo 2 
Schooljaar 2022-2023 

7 oktober 2022 

 

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.   

 

De oudermiddag en ouderavonden 

Dinsdag 4 oktober heeft binnen alle vier de afdelingen van De Sprienke en op Het Goese Lyceum, 

locatie Bergweg de oudermiddag of ouderavond plaatsgevonden. Wat goed dat u met zo velen 

aanwezig was! In de afdeling SO vond dinsdagmiddag in de hal een centrale presentatie plaats en 

daarna kon u met uw kind mee de klas in. In iedere groep werden activiteiten ondernomen; samen 

een spel spelen, er werd les gegeven, buiten gespeeld of er werd uitleg gegeven over projecten 

waar aan gewerkt is. 

Dinsdagavond werd in de afdelingen VSO dagbesteding, arbeid - vervolgonderwijs en EMB per 

afdeling ook gestart met een centrale presentatie. Daarna volgde in de groep verdere uitleg over 

het rooster, Parro, stage, leren op locatie de het onderwijs in de groep. Het was een bruisend 

geheel en heel goed om u met zo veel andere ouder(s), verzorger(s) in de school te ontvangen. 

Op het Goese Lyceum werd uitleg gegeven over het onderwijs en werd een rondleiding gegeven. 

 

De dag van de medewerker 

Op woensdag 5 oktober was het de dag van de medewerker. Okay, 

officieel de dag van de leraar. Op De Sprienke hebben wij er de dag van 

de medewerker van gemaakt. Dus op de landelijke ‘dag van de leraar’ 

op De Sprienke een blijk van waardering voor alle medewerkers. 

Onderwijs op De Sprienke maken we samen en ieders bijdrage doet 

ertoe! De schoolverpleegkundigen, orthopedagogen, conciërges, 

zorgassistenten, onderwijsassistenten, vakassistenten, de logopedist, 

PGB-ers, leraren, vakleraren, ICT-medewerker, stagecoördinatoren, 

iCoach, de zorgmakelaar, stagiaires, de schoonmakers, administratief 

medewerkers en intern begeleiders. Alle medewerkers ontvingen 

namens het managementteam een attentie als dank voor de 

bevlogenheid in het werken met uw kind. 

 

 

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. Ook de vacature 

voor de vakleraar bewegen is een ingevuld. 
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Draaiboek COVID-19 

Als school zijn we verplicht om een draaiboek COVID-19 te hebben. Maandag 3 oktober hebben 

de leden van de MR ingestemd met het draaiboek. Het draaiboek wordt geplaatst op de website 

van de Sprienke. 

 

Okke Diving 

Vanaf november kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met 

een beperking leren duiken in het zwembad van De Sprienke. Op 

zaterdagmiddag en -avond en op zondag start Okke Diving deze 

sportactiviteit.  

Okke Diving is een gecertificeerde instructeur, aangesloten bij 

diverse grote duik organisaties zoals de IADH (International 

Association for Handicapt Divers), PADI en SSI. Wij hopen dat veel 

leerlingen van De Sprienke gebruik gaan maken van de 

sportactiviteit. In de bijlage vindt u meer informatie. 

 

 

Voor nu wensen wij u een goed weekend toe en mocht u vragen hebben over de memo, stel ze 

gerust. 

 

Vriendelijke groeten namens het team van De Sprienke, 

Yvonne Richards-Vlam, Directeur De Sprienke 

 

 

 

 


