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Maart 
4 mrt GMR-vergadering 

6 mrt Luizencontrole 

12 mrt AC-vergadering 

13 mrt Biddag 

13 mrt Open inloop 

15 mrt Berghjournaal 

22 mrt Oudermail 

25 mrt Regiegroep Ouderbetrokkenheid 

27 mrt Open inloop 

29 mrt Hart voor school (groep 6) 

29 mrt Berghjournaal 

  
 

 

 

  

4 t/m 8 maart 2019 

Ik ben er voor jou 

Jezus wil de mensen om hem heen duidelijk maken dat hij er voor ze is. Hij 

vergelijkt zichzelf eerst met een herder die voor zijn schapen zorgt en 

daarna vergelijkt hij zichzelf en zijn leerlingen met een druivenplant. 

De kinderen beseffen dat Jezus anderen wil leren wie hij is, door een 

vergelijking te maken met dingen uit het gewone leven zoals een herder of 

een plant.  

 
 

11 t/m 15 maart 2019 

Als je bang bent  

De veertigdagentijd begint met het verhaal van Lazarus. Jezus moet vrezen voor zijn 

leven en Lazarus sterft. Op het moment dat angst en verdriet lijken te overwinnen, 

laat Jezus wat anders zien. Angst heeft niet het laatste woord. 

De kinderen verkennen de momenten van angst in de verhalen en in hun leven. Ze 

ontdekken dat de verhalen laten zien dat angst niet het laatste woord heeft. 

 

 

 

Kind op Maandag 

 



 

Directienieuws 
Pauline is op 15 februari met zwangerschapsverlof gegaan en ik heb het stokje van haar over mogen 
nemen. Deze week heb ik kennismakingsgesprekken gevoerd met alle leerkrachten en medewerkers 
van de school. Daarnaast heb ik, na een prettige overdracht van en met Pauline, de meeste lopende 
zaken goed in beeld gekregen en kan ik na de vakantie op een goede manier mijn werkzaamheden 
op gaan pakken. 
Mocht u met mij willen kennismaken, loop gerust even bij me binnen. In principe ben ik er op 
dinsdag en vrijdag maar soms wisselt dat omdat ik ook op een andere school werkzaam ben. Via de 
mail ben ik uiteraard ook bereikbaar. U kunt hiervoor het vertrouwde mailadres gebruiken: 

directie.bg@pcogv.nl  
Ik wens Pauline vanaf deze plek een fijn zwangerschapsverlof toe en zal tot de zomervakantie, 
samen met het team, goed op haar school passen. Voor nu: aan u allen een fijne vakantie gewenst. 
Geniet ervan en geniet met elkaar. Graag tot ziens na de vakantie! 
Mirthe Top 
 
Nieuws de Vlindertuin en groep 4 
Deze vakantie zal juf Lisanne, leerkracht van de Vlindertuin, een mooie reis gaan maken naar 
Australië. Haar lesgevende taken zullen op vrijdag overgenomen worden door juf Angelique Kok.  
Omdat in groep 4 een LIO-studente lesgeeft op donderdag, zal juf Lise Izeboud op donderdag de 
lesgevende taken in de Vlindertuin overnemen van juf Lisanne tijdens haar reis.   
Juf Marjolijn, als LIO-studente, heeft geen bevoegdheid om gymlessen aan groep 4 te kunnen 
geven. Juf Lise zal daarom dit op donderdag eerst doen. Concreet houdt dit in:  
08.30 – 09.45 uur: juf Lise gymles aan groep 4, juf Marjolijn de Vlindertuin 

09.45 – 14.30 uur: juf Marjolijn groep 4 en juf Lise de Vlindertuin 
Bovenstaande geldt tot donderdag 4 april. Dan is juf Lisanne weer terug van haar reis en zal zij de 
donderdag en vrijdag weer lesgeven in de Vlindertuin.  
 

 

Zoals u weet staat op 15 maart a.s. een landelijke stakingsdag gepland waarbij iedereen die 
werkzaam is in een onderwijssector (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo) 
opgeroepen wordt gebruik te maken van hun stakingsrecht. Deze staking is uniek, omdat er nog 
nooit in het hele onderwijs gezamenlijk werd gestaakt.  
Ook op onze school maken leerkrachten zich zorgen over de toekomst van het onderwijs en vindt 
men het belangrijk om een signaal af te geven. Toch kiest iedereen ervoor om dit keer geen gebruik 
te maken van hun stakingsrecht. Dit omdat het CNV (de onderwijsbond waar leerkrachten op onze 
school lid van zijn) de actie niet steunt omdat er nog gesprekken gaande zijn en/of omdat een groep 
gesplitst gaat worden als de desbetreffende leerkracht besluit te gaan staken.  
Er is dus gedacht in het belang van de organisatie: kinderen moeten naar school kunnen en het 
opsplitsen van een groep betekent extra belasting van collega’s.  
Kortom: onze school is op 15 maart gewoon open en wij hebben deze dag een reguliere schooldag.  
 

 

Op de open dag van 6 februari hebben wij 6 gezinnen mogen verwelkomen op onze school. We 

hopen uiteraard dat hier definitieve aanmeldingen voor onze school uit voort komen.  
Voor komend jaar hebben wij nog plaats voor nieuwe kleuters. Kent u mensen die nog een school 
zoeken voor hun zoon/dochter, attendeer ze dan gerust op onze school! We ontvangen deze 
gezinnen graag voor een kennismakingsgesprek.  
 

 

  

Vanuit het team 

 

  

Staking 

 

  

Terugblik open dag 
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Met het voorjaar dat zich begint aan te kondigen, is het tijd om de 
schooltuin weer op orde te maken. Op 9 maart vindt het 
tuinonderhoud plaats. Enkele ouders hebben aan het begin van het 
jaar al aangegeven hierbij te willen helpen. Fijn!  
Toch nodigen we u hierbij ook nog een keer extra uit om op 
zaterdag 9 maart ook een handje te komen helpen. Want: vele 
handen maken immers licht werk!  
U kunt helpen tussen 9.00 en 12.00 uur of tussen 13.00 en 15.00 
uur. Zien we op 9 maart op het schoolplein? We kijken uit naar een 

opgeruimde en frisse tuin!  
 

 
In de voorjaarsvakantie zal gestart worden met de renovatie van de 
kleutertoiletten. De werkzaamheden zullen ook de week na de vakantie nog 
plaatsvinden. De leerkrachten zullen met de kinderen overleggen waar zij de 
week na de vakantie naar het toilet kunnen gaan. Het is even een weekje 
behelpen maar wat fijn dat we daarna weer gebruik kunnen maken van een 
frisse toiletgroep! 
 

 

De week na de vakantie zullen de gevonden voorwerpen een week op de tafels in de hal worden 
uitgestald. Komt u even kijken of er iets van u tussen zit? Na een week doen wij deze spullen weg 

en maken we er een goed doel blij mee. Bedankt alvast! 
 

 

De koffieochtend van woensdag 20 februari wordt verplaatst naar woensdag 13 maart.  

Juf Marjolijn (leraar in opleiding, groep 5) zal deze koffieochtend verzorgen. Tijdens de koffieochtend 

willen we de ouders laten brainstormen over de inrichting van het schoolplein.  

 

De kinderen vermaken zich erg goed op ons schoolplein, maar het vraagt wel om een opknapbeurt.  

De komende periode onderzoekt Marjolijn de wensen van de leerlingen, leerkrachten en ouders om 

samen met het team tot juiste beslissingen te kunnen komen.  

Streven is om aan het eind van dit schooljaar een ontwerp te hebben voor het schoolplein, dat we 

gefaseerd tot uitvoer zullen laten brengen.  

Komt u ook meedenken onder het genot van een kop koffie of thee?  

 

Het is mogelijk om uw jongere kind mee te nemen naar de koffieochtend. Hij/zij kan bij u in de 

buurt met speelgoed spelen. De koffieochtend vindt plaats in het speellokaal en is van 8.30 – 9.15 

uur.  

 

 

 

  

Tuinonderhoud 

 

 

 

  

Renovatie toiletten bij de kleuteringang 

 

   

Gevonden voorwerpen 

 

  

Koffieochtend - brainstorm schoolplein 

 



 

Afgelopen december hebben we een flessenaktie gehouden voor 

Het Vergeten Kind.  Binnen de kortste keren waren de 2 

boodschappenkarren in de hal vol. Juffen met grote zakken vol 

lege flessen naar de diverse supermarkten. Al snel waren de 

boodschappenkarren alweer vol. Kinderen en ouders waren super 

enthousiast! 

Na afloop van ons kerstfeest in de kerk is er gecollecteerd voor 

HVK. Er is gelukkig gul gegeven. In totaal is er een bedrag 

overgemaakt van 400 euro. Een bedrag om trots op te zijn. 

Namens HVK enorm bedankt! 

 

 
 Professor uilenbal: kindermiddag uilenballen pluizen. 

Wat zit er allemaal in een uilenbal? Pluis dat lekker uit tijdens de kindermiddag 
‘Uilenballen pluizen’ van IVN natuureducatie op woensdagmiddag 27 februari 2019. Een 
creatieve en leerzame middag voor kinderen van 8 tot ongeveer 12 jaar.  

Uilenballen pluizen vies? Nee, hoor! Uilenballen zijn juist hartstikke interessant. De uil is namelijk 
een roofvogel die graag muizen eet. Dat zie je allemaal terug in zijn braakballen. Een uil braakt uit, 
geeft over, wat hij niet kan verteren. In een braakbal vind je botjes, haartjes en muizenschedeltjes. 
Leuk om dit eens goed van dichtbij te bekijken met een vergrootglas, microscoop en pincet. Zo leer 
je alles over uilen en wat ze eten. De kindermiddag duurt ongeveer twee uur.  

Praktische informatie 
De workshop ‘Uilenballen pluizen’ is woensdag 27 februari 
a.s. op het Geldersch Erf op Landgoed De Schaffelaar. We 
beginnen om 13.30 uur  en stoppen rond 15.30 uur. 
Aanmelden via klompcees@upcmail.nl is noodzakelijk. 
De bijdrage voor deze middag is € 5,00 per kind. Hiervoor 
krijg je een leuke middag en ook nog een zoekkaart en een 

echt pluisdiploma! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het vergeten kind 

 

  

Uilenballen pluizen 
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Muzieklessen Cresendo 

 


