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Voorwoord
Zo vlak voor de vakantie, iedereen bezig met de laatste loodjes en
dan toch een nieuwsbrief van het SPOW. Gooi hem nog even niet
weg!

Belangrijke data SPOW
De netwerkochtenden voor het
schooljaar 2019 – 2020 zijn gepland
op:
-

12-11-2019
23-01-2020
24-03-2020
28-05-2020

Het is een korte nieuwsbrief deze keer met een kort voorwoord,
we geven in deze nieuwsbrief alleen praktische informatie over
data van de netwerkochtenden, de verdeling van de scholen onder
de ondersteuningsadviseurs (ook in verband met de terugkomst
van Mathilde de Reede!) en wat mededelingen over OT.
U hebt mogelijk gemerkt dat we minder goed bereikbaar zijn.
Lianne de Kruijk is helaas afwezig in verband met ziekte. We zijn
goed bereikbaar op het emailadres secretariaat@spow.nl en
telefonisch op maandag of donderdag.

Voor nu wens ik iedereen een fantastische vakantie!

Roger Meijer, directeur (a.i.) SPOW
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Vakantierooster 2019-2020
Zomervakantie: ma 22 juli t/m vrij 30 aug 2019
Herfstvakantie: ma 21 okt t/m vrij 25 okt 2019
Kerstvakantie: ma 23 dec 2019 t/m vrij 3 jan 2020
Voorjaarsvakantie: ma 24 febr t/m vrij 28 febr 2020
Pasen: vrij 10 apr t/m 13 apr 2020
Meivakantie: ma 27 apr t/m vrij 8 mei 2020
Hemelvaart: do 21 mei t/m vrij 22 mei 2020
Pinksteren: ma 1 juni 2020
Zomervakantie: ma 20 jul t/m vrij 28 aug. 2020

Adresgegevens in OT
Voortaan zullen wij voor onze adressenadministratie gebruik maken van OT. U kunt in OT alleen zelf
uw adresgegevens en mailadressen aanpassen wanneer er wijzigingen zijn op uw school. Ook de naam
van de directeur en intern begeleider kunt u hierin wijzigen. Op deze manier hopen wij misverstanden
te voorkomen en is er een centrale plek waar adressen beheerd worden. Omdat u de adressen zelf
kunt aanpassen, is dit systeem ook minder gevoelig voor fouten. Daarnaast maken wij gebruik van een
adresboek in outlook. Wanneer u een mailadreswijziging doorgeeft via secretariaat@spow.nl zullen
wij uw gewijzigde mailadres ook in dit adresboek en de mailinglijsten aanpassen.
Het is van groot belang dat u het juiste post- en bezoekadres van uw school invult. Wij sturen namelijk
de TLV - verklaring op basis van de in OT aangeleverde informatie naar u toe!
Wilt u bij de start van het schooljaar uw gegevens controleren en aanpassen waar nodig? Alvast dank!
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Contactgegevens SPOW
Telefoonnummers ondersteuningsadviseurs
Wij verzoeken u deze nummers niet te communiceren
met ouders.
•
•
•
•
•
•

Jeroen de Jong
06-14 23 4 595
Hettie Mali
06-46 280 874
Lena Klein Hofmeijer 06-14 23 4 747
Lysanne van de Velde 06-14 23 4 586
(m.i.v. 2 september 2019)
Marleen Rijnsent
06-34 089 659
Marin Donatz
06-29 530 800

Mailadressen
•

Onderwijs Transparant (OT)
– adressen ouders Wanneer u, bij een aanvraag van een
TLV of herindicatie, een dossier
handmatig in OT invoert zijn de
adresgegevens van ouders onbekend.
Wanneer dit het geval is, wilt u dan de
adresgegevens in OT zetten?
Bij het afgeven van de TLV is dit een
vereiste anders kunnen wij de verklaring
niet opmaken en versturen.

•
•
•
•
•
•

Roger Meijer
(directeur a.i.)
Hettie Mali
Jeroen de Jong
Lysanne van de Velde
Lena Klein Hofmeijer
Lianne de Kruijk
Marleen Rijnsent

secretariaat@spow.nl
h.mali@spow.nl
j.dejong@spow.nl
l.vandevelde@spow.nl
l.kleinhofmeijer@spow.nl
l.dekruijk@spow.nl
m.rijnsent@spow.nl

Contactgegevens secretariaat
Telefoonnummer
Mailadres
Postadres
Bezoekadres
Website

0174-642090
secretariaat@spow.nl
Postbus 25, 2670 AA Naaldwijk
De Savornin Lohmanstraat 1, 2672 BB Naaldwijk
www.spow.nl

Contactgegevens Sterk Op School
Christine Perrenet (SPOW) en Maaike van de Kamp (SKT)
Mailadres
info@sterkopschool.nl
Website
www.sterkopschool.nl
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Overzicht scholen ondersteuningsadviseurs
vanaf 2 september 2019
Jeroen
De Diamant SMS
De Diamant HW
PWA ‘s-Gravenzande
Rijckevorsel
Verburch-hof
Willemschool
Zeester
Mariaschool
Dalton Poeldijk

Mathilde
Andreashof
Driekleur Dalton
Driekleur Wilhelmina
Jozef Wateringen
Kameleon
De Kyckert
Prins Maurits
Schutse
Groene Oase

Hettie
Aloysiusschool
Daltonschool Honselersdijk
Joannes
Hoeksteen
Jozefschool H. v. Holland
Kennedy
Nieuwe Weg
Regenboog
KJS
Herman Broeren

Lysanne
Achtsprong
Bernadette
Driemaster
Kompas
Ouverture
Rehoboth
Schakelklas
Vlieten
PWA de Lier

Lena
Startblok
Waalcampus
EWM Monster
Montessorischool Naaldwijk
Daltonschool Naaldwijk
Strandwacht

Marleen
Blinkerd
Pieter v.d. Plas
De Hofvilla
De Aventurijn
Wegwijzer

