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Update lock down
De landelijke lockdown is verlengd. Dit houdt
in dat de scholen tot en met 2 maart nog
gesloten blijven. Dat bekent dat we het
online-onderwijs voortzetten. Het is wel heel
mooi om te zien hoe hard er “in de classroom”
gewerkt wordt door (bijna
) iedereen. En er
worden hele leuke filmpjes en fotoverslagen
ingestuurd van praktijkopdrachten en
gymlessen. Goed gedaan hoor! De
noodopvang op school blijft natuurlijk wel
gewoon doorgaan.
Heeft u vragen? Stel ze dan bij voorkeur per
mail aan de mentor of aan betreffende
docent van het vak waar vragen over zijn.
Personeelsmutatie:
De heer Harte was al deels uit dienst bij
Praktijkschool de Sprong en werkte nog maar
1 dag per week bij De Sprong. Per 1 februari is
hij daar ook mee gestopt en gaat volledig
werken bij De Wingerd/De Regenboog. We
wensen hem veel succes. De heer W. van
Helleman is al een paar maanden aan het
werk op onze school en zal ook deze laatste
dag van de heer Harte overnemen.
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OPP gesprekken:
Deze week worden
de OPP’s opgestuurd. Volgende week volgen
hiervoor de gesprekken. Helaas kunnen de
gesprekken niet op school plaatsvinden i.v.m.
de corona-maatregelen. De mentor neemt
contact met u op om
een telefonische afspraak te plannen.
Open dag
De open dag zullen we dit jaar
online uitvoeren. Zodra hier meer informatie
over bekend is laten wij u dit weten.
Wanneer u vragen heeft kunt u altijd de
school of mentor bellen.
Tel: 0115 617287 of mailen naar:
sprong@respont.nl

De nieuwsbrieven worden ook op de website
geplaatst en zijn daar altijd terug te
lezen www.praktijkschooldesprong.nl

De heer Quaak gaat 3 dagen een nieuwe
groep opstarten. Die nieuwe groep zal bestaan
uit leerlingen van zowel VSO de Argo als
Praktijkschool de
Sprong. Mevrouw N.Bruurs zal de
heer Quaak vervangen op maandag, dinsdag,
donderdag. Op woensdag en vrijdag blijft de
heer Quaak lesgeven volgens het huidige
rooster. Op die dagen verandert er dus niks.
Mevrouw C. de Theije zal mevrouw M. Hoelen
tijdens haar ziekteverlof vervangen.
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