
 
 
 

 

#8 | 22 januari 2021 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 t/m 29 januari: De kracht in jou 

Deze week denken we met de kinderen na over het thema: ‘De kracht in jou’. Ergens 

in jou zit een kracht die je op weg helpt. Die je door laat gaan, ook als je denkt dat je 

het niet meer kan. Weet jij die kracht te vinden en hoe ga je ermee om? 

 

1 t/m 5 februari: Niet te geloven! 

Soms gebeuren er dingen die niet te verklaren zijn. Het is bijna niet te geloven. De 

verhalen van deze week gaan over twee wonderen van Jezus. 

 

8 t/m 12 februari: Goed geregeld 

Op sabbat mag je niet werken. Dat is goed geregeld, toch? Jawel, maar als er 

iemand komt die ziek is, mag je diegene toch helpen. Dat is pas echt goed 

geregeld! In het tweede verhaal stuurt Jezus zijn leerlingen op weg. Zij gaan overal 

vertellen over de Heer, zodat iedereen het horen en zien. Dat is goed geregeld! 

 

 

 

Kind op Maandag  
 



 

En dan zitten we voor de tweede keer binnen een jaar in de 

situatie dat de scholen dicht zijn. Wat een ongewenste situatie!! 

Voor u thuis als ouders is het enorm schakelen en zo ook bij ons 

op het Kindcentrum. We hebben respect voor hoe u het als ouders 

het thuis allemaal weet te managen. 

Deze dagen zoeken de leerkrachten even telefonisch contact met u 

als de ouders. Uit de eerste berichten die we terug krijgen, horen 

we tevreden ouders die ons complimenten geven voor de 

interactieve momenten/lessen met de kinderen. Dat doet ons goed!  

Want ook voor de leerkrachten heeft dit een enorme impact. Ze hebben het gevoel dat ze continu 

aan moeten staan. Iedereen doet zijn/haar uiterste best om zo de leerlingen goed te kunnen 

begeleiden. Het liefst zien we natuurlijk de leerlingen op school. Laten we hopen dat dit snel weer 

zal gebeuren! 

Volgens planning zouden we volgende week de cito gaan afnemen. Dat gaan we natuurlijk uitstellen 

totdat de scholen weer open gaan. Eerst zullen we dan een week moeten wennen voordat de 

toetsen worden afgenomen. Dat houdt ook in dat de rapporten niet mee kunnen gaan op 18 februari 

en vinden de rapportgesprekken ook niet plaats op 9 en 11 maart. U hoort later van ons wanneer dit 

alles gaat plaatsvinden. 

 

 

Zoals u gehoord heeft hebben we vanwege de hoeveelheid 

aanvragen voor de noodopvang een extra locatie moeten 

openen: de Vlindertuin. Maar ook hier hebben we onze handen 

vol aan, omdat er eigenlijk teveel leerlingen naar toe gaan. Maar 

dat wordt ook landelijk geconstateerd. Omdat we daar handen 

tekort komen, worden ook onze leerkrachten ingezet. Dat heeft 

helaas ook gevolgen voor de online lessen. Wij vinden dat ook 

heel vervelend, maar zien niet hoe het anders kan. 

 

Mocht uw kind(eren) naar de noodopvang gaan en het gezin zit in quarantaine als gevolg van corona 

of wachtend op een uitslag van een coronatest, dan kunnen de kinderen NIET naar de noodopvang. 

Samen met uw kinderen moet u de quarantaine tijd thuis uitzitten!  

 

Vandaag krijgt u de link om u weer in te schrijven voor de noodopvang voor de 1 februari t/m 13 

februari. U kunt zich alleen via deze link aanmelden tot a.s. zondagavond (24.00 uur). Natuurlijk 

moet u wel aan de criteria voldoen om  voor noodopvang in aanmerking te komen. 

 

 

Het plan was om aanstaande woensdag afscheid te gaan nemen van onze directeur 

Pauline Schraven. U zult begrijpen dat dit nu geen doorgang kan hebben. We hopen 

binnenkort een nieuwe datum aan u te kunnen doorgeven.   

 

 

 

 

Scholen dicht 
 

 

Noodopvang 
 

 

Afscheid juf Pauline 
 



 

Juf Woukeline Veijer  gaat ons Kindcentrum per 1 maart verlaten. Ze heeft zoals u weet een baan aangenomen op 
de Vogelhorst. In februari zal ze haar taken overdragen aan Rolinda Lindeboom. Over het afscheid binnenkort 
meer 
 
In groep de Bijenkorf begint per 1 februari onze LIO-er Marieke Rongen. Zij is op maandag en dinsdag actief in 
deze groep. Op de woensdag werkt zij aan haar onderzoek. 
 

 

Onlangs hebben we de vacature uitgezet van de vervanging van het zwangerschapsverlof van 

Marloes Breman in groep 3. Marloes is eind mei uitgerekend. In het onderwijs worden zwangere 

leerkrachten de kans geboden om, ivm het Coronavirus, na 28 weken zwangerschap buiten de 

groep/thuis te werken. We hebben de invulling van de vacature vanaf 8 maart t/m de 

zomervakantie bijna rond. De invalpooler Klarie van der Steen kan vanaf 8 maart van maandag t/m 

donderdag de groep overnemen. We zijn nog op zoek naar de invulling voor de vrijdagmorgen. Tot 

aan de meivakantie zal Marloes nog goed bij de groep betrokken worden. 

 

 

Ook de geplande open dag kan geen doorgang vinden. 

Binnenkort kunnen ouders die geïnteresseerd zijn in ons 

Kindcentrum de mogelijkheid krijgen voor een virtuele 

rondleiding. Heeft u vrienden, familie of kennissen die 

interesse hebben in ons Kindcentrum, attendeer hen dan 

hierop. Ook kunnen ze altijd een mail sturen naar de 

directie: directie.bg@pcogv.nl. Dan zal de directeur 

contact met hen opnemen.  

 

 

Gisteren heeft de kascontrole-commissie de bankrekeningen van de school en 

de activiteiten gecontroleerd. Alle rekening zijn goedgekeurd en dat wordt 

door gegeven aan het bestuur.  

 
 

 

Lied van de maand januari: 216 Dit is een morgen als ooit de eerste 

Klik hier om het lied te luisteren. 

Lied van de maand februari: 84a Wat houd ik van uw huis  

Klik hier om het lied te luisteren.  

 

 

Personeel 
 

 

Zwangerschapsverlof juf Marloes 

 

 

Open dag 
 

 

Kascontrole 
 

 

Schoolactiviteiten 
 

mailto:directie.bg@pcogv.nl
https://www.youtube.com/watch?v=YXq1b1mCBt8
https://www.youtube.com/watch?v=YXq1b1mCBt8
https://www.youtube.com/watch?v=ApLReosJd0s
https://www.youtube.com/watch?v=ApLReosJd0s


 

25 januari Cito-week 

27 januari  Open inloop gr. 3-8 

1 februari MR-vergadering 

5 februari Open inloop gr. 1-2 

10 februari Open dag nieuwe leerlingen 

12 februari Berghjournaal 

Hart voor school groep 5 

16 februari  Studiedag team (alle leerlingen 

hebben vrij) 

 


