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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.   

 

Collega’s 

Ook afgelopen week waren een aantal leerlingen en medewerkers afwezig vanwege een positieve 

testuitslag en vanwege griep. Met collega’s is het zoeken naar manieren om het onderwijs voor uw 

kind door te laten gaan. Gelukkig lukt dit over het algemeen goed omdat collega’s bereid zijn extra 

te werken en/ of omdat we groepen samen kunnen voegen. Wanneer blijkt dat een leerling of  

medewerker een positieve testuitslag heeft gaan wij na wanneer en met wie de leerling of 

medewerker contact heeft gehad. Mocht dit voor uw kind zo zijn dan ontvangt u een berichtje met 

de vraag extra alert te zijn op klachten bij uw kind. 

 

Afdeling SO: Week van de gezonde voeding 

Deze week was het in de afdeling SO de ‘Week van de 

gezonde voeding’. Maandag zijn de klassen begonnen met 

het maken van een staafdiagram. Per klas konden de 

leerlingen zien wie welk fruit mee heeft. 

Dinsdag kwam kok Robin op school. Hij heeft een aantal 

klassen allerlei snijtechnieken en -trucjes laten zien en een 

heerlijke fruitsalade voor ons gemaakt. 

Verschillende klassen hebben tijdens praktijklessen allerlei 

lekkernijen gemaakt zoals; appelmoes, worteltaart en 

fruitegels. Ook heeft een klas een smaakles gedaan waarbij de leerlingen geblinddoekt hebben 

geproefd. Is iets zuur, zoet, bitter of hartig? 

Vanmiddag, vrijdag 21 oktober hebben we de week van de gezonde voeding afgesloten met een 

lunch. Alle leerlingen van de afdeling SO zaten aan lange tafels in de hal. Iedere klas heeft iets 

gemaakt wat lekker én gezond is: bananenbrood, fruitspiesjes, wraps, smoothies, pastasalade en 

eiersalade op bruin stokbrood. Wat hebben we heerlijk gegeten en wat was het fijn dit met de hele 

afdeling te doen. 
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Voorlichting leerlingen doorstroom SO-VSO en stage informatieavond 

Op 24 januari vinden op De Sprienke twee informatieavonden plaats. De ene informatieavond is 

bestemd voor ouder(s), verzorger(s) van wie hun kind doorstroomt van de afdeling SO naar de 

afdeling VSO. Tijdens deze avond wordt u voorgelicht over de doorstroom naar de afdeling VSO. 

We vertellen u over de stagetrajecten, de GO!klas op Het Goese Lyceum, locatie Bergweg en het 

behalen van certificaten in de samenwerking met de school voor Praktijkonderwijs De Wissel. 

Natuurlijk krijgt u alle gelegenheid uw vragen over de toekomst van uw kind te stellen. 

 

Daarnaast vindt in de afdelingen VSO de stage informatie avond plaats. Deze avond is bedoeld 

voor ouder(s), verzorger(s) van wie hun kind in de afdeling VSO dagbesteding – arbeid – 

vervolgonderwijs zitten. Tijdens de stage informatieavond vertellen wij u over leren op locatie 

(LOL-stage), individuele stages en alle vormen van stage gericht op uitstroom. We nemen met u 

de regel- en randzaken door, het behalen van praktijkcertificaten en de inhoud van het VSO-

diploma.  De uitnodiging ontvangt u nog. 

 

Halloween in het afdeling VSO arbeid - vervolgonderwijs 

VSO AV, Griezel je mee? Een spooky Halloween buffet, uitbundig verklede leerlingen en collega’s 

dat was het decor van onze laatste schooldag voor de herfstvakantie. In de middag keuze uit 

verschillende activiteiten; Halloween-knutsel, Halloween-film en een echte silent disco!  

Het was een geslaagd griezelgezellig feest! 

 

 

TertraSki 

De vereniging voor gehandicapte wintersporters (VGW) is van plan om bij voldoende 

belangstelling een demonstratie te verzorgen van de Tertraski's. De ski's zijn gemaakt voor 

kinderen of volwassenen die vanwege hun beperking te weinig kracht in handen en/ of armen 

hebben om zelfstandig te (leren) zit-skieen. De besturing van de zit-ski is elektrisch.  
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Deze demo-dagen van Tetradapt zijn op 30 november en 1 december 2022 bij SnowWorld 

Landgraaf. Wilt u meedoen dan graag heel snel reageren. U kunt zich opgeven door te bellen naar 

Luc Flamand, 06-51390675 of te mailen naar materiaal@vgw-online.nl  

Als tegemoetkoming van de kosten wordt 15 euro per deelnemer gevraagd. In de flyer van 

TetraSki in de bijlage vindt u meer informatie. 

 

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 heel fijne herfstvakantie toe. 

 

Vriendelijke groeten namens het team van De Sprienke, 

Yvonne Richards-Vlam, Directeur De Sprienke 

 


