
 

 

 

 

 

 
                                Nr. 9 – 24 februari 2023             
 

 

 

Beste ouders,  

 

De afgelopen weken waren niet makkelijk voor ons Kindcentrum. Het plotseling 

overlijden van de vader van Evita en Benja heeft ons erg verdrietig gemaakt. We 

wensen het gezin heel veel sterkte in de komende tijd waarin het gemis zo voelbaar 

zal zijn. Laten we Evita, Benja en hun moeder in ons gebed blijven noemen en dicht 

om hen heen blijven staan. 

 

De eerste weken van het jaar 2023 zijn voorbij gevlogen.  Er is hard gewerkt door zowel 

de kinderen als de leerkrachten. De cito toetsen zijn geweest, de rapporten gaan 

vandaag mee en we zullen u als ouders weer ontmoeten voor de rapportgespreken. 

Het is fijn om samen met u te praten over de ontwikkeling van uw kind.  

 

Na de vakantie zal de personele bezetting binnen verschillende groepen iets 

veranderen. We zijn blij dat we in deze tijd van schaarste genoeg leerkrachten hebben 

om alle groepen te bemensen. De ouders van de betreffende groepen hebben 

allemaal een mail gehad over de invulling na de vakantie. Blij zijn we met het feit dat 

we maandag na de vakantie kunnen starten met een instroomgroep. We kijken er 

naar uit om deze jonge kinderen en hun ouders welkom te heten bij ons op school en 

hopen dat ze een fijne tijd tegemoet gaan.  

 

Vandaag hebben we ook afscheid genomen van juf Lise Izeboud. Zij zal na de vakantie 

op een andere school gaan werken. We bedanken juf Lise voor de afgelopen jaren dat 

ze zich heeft ingezet voor de kinderen van onze school en we gaan haar zeker missen.  

 

Zoals u in brief die afgelopen week verstuurd is heeft gelezen zal ik de komende 

periode als waarnemend directeur aan het werk gaan op ons Kindcentrum. De 

donderdag zal ik nog lesgeven aan groep 8. Heeft u een vraag loopt u dan even 

binnen. Wilt u iets bespreken en denkt u daar wat langer de tijd voor nodig te hebben 

dan maken we daarvoor even een afspraak. Ik hoop op een goede samenwerking met 

u als ouders.  
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Je talent is wie je bent! 

Ik wens u, de kinderen en de leerkrachten allemaal een hele fijne vakantie. Of we nu 

thuis blijven of iets verder weg gaan; het is fijn om even te kunnen uitrusten en 

ontspannende dingen te kunnen doen. Graag zien we elkaar weer op maandag 6 

maart! 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

Ineke Hendriksen- Dijkstra 

 

Kanjerkijkles woensdag 15 maart 

 

De groepen 1/2 en 3 hebben op woensdag 15 maart de Kanjerkijkles. Dit zal zijn van 

11.45 tot 12.15 uur. Wanneer u kinderen in verschillende groepen heeft zitten kunt u 

tussentijds bij de andere groep binnenlopen. Op woensdag 29 maart zal er ook een 

kanjerkijkles in groep 7/8 zijn. De tijd voor deze les zult u van de groepsleerkracht 

horen. De kanjerkijkles in groep 8 gaat woensdag 29 maart niet door, daar hopen we 

een nieuwe datum voor te prikken. 

 

Parro 
 

In de week van 20 maart ontvangt u een uitnodiging voor de nieuwe 

oudercommunicatie app Parro. Vanaf maandag 3 april is dit de app waarmee wij als 

school met u communiceren. Op vrijdag 17 maart ontvangt u een mail met verdere 

informatie. Klasbord wordt vanaf maandag 3 april niet meer gebruikt. 

 

Schoolbreed thema 
 

Na de vakantie gaan we werken aan een schoolbreed thema. Aan de hand van de 

thema's uit onze methode Blink voor wereldoriëntatie zullen we de komende weken 

veel leren en creatief bezig zijn. Wij willen dit thema graag met alle ouders en andere 

belangstellenden afsluiten. Zet daarom donderdag 13 april van 16.00 tot 17.30 uur 

alvast in uw agenda!! Verdere informatie volgt. 
 

Reminder vragenlijst communicatie 
 

Afgelopen maandag hebben jullie de uitnodiging gekregen voor een vragenlijst 

rondom de communicatie bij ons op school. Er zijn al veel reacties, fijn! Bij deze nog 

een reminder voor het invullen van de vragenlijst met de bijbehorende link:  

https://forms.office.com/r/FbHXn1BLPF  

 

 

https://forms.office.com/r/FbHXn1BLPF
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Je talent is wie je bent! 

Afvaardiging voor de GMR 

 

Wij zijn op zoek naar een ouder/verzorger die graag meedenkt voor een nog beter 

passend onderwijs binnen onze stichting PCOGV. Wij zoeken een lid voor de GMR 

(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). 

 

Heb jij: 

…een positieve en kritische instelling? 

…interesse in het onderwijs en/of de bedrijfsvoering ervan? 

 

Vind jij het leuk om: 

… mee te denken over de ontwikkeling van het onderwijs binnen Stichting PCOGV? 

… je te verdiepen in een bepaald onderwerp rondom de organisatie van het onderwijs, 

zoals personeel en organisatie, kwaliteit en financiën? 

… kansen en mogelijkheden aan te reiken binnen de stichting? 

 

Wat is nog handig om te weten? 

…de GMR vertegenwoordigt de medezeggenschapsraden van alle scholen van onze 

stichting; 

…het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de 

scholen, zoals bijvoorbeeld de begroting, formatie en beleidsmatige zaken; 

...de GMR komt zes keer per jaar bij elkaar hiervoor; 

…de persoon uit de GMR is de schakel is met de MR voor Kindcentrum van den Bergh? 

 

Zijn er zaken onduidelijk, of heb je meer informatie nodig? Mail dan gerust 

naar mr.bg@pcogv.nl. Ook om je aan te melden mag je mailen naar mr.bg@pcogv.nl. 

 

Kind op Maandag 

 

6 t/m 10 maart: Voor of tegen  

Maria zalft Jezus’ voeten met kostbare olie. Judas zegt boos, 

dat ze het geld aan de armen had moeten geven. Als Jezus 

naar Jeruzalem komt, wordt hij verwelkomd als een koning. 

De farizeeën staan er boos bij te kijken. De verhalen laten zien 

dat het optreden van Jezus verschillende reacties opriep. 

 

  

mailto:mr.bg@pcogv.nl
mailto:mr.bg@pcogv.nl
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Je talent is wie je bent! 

13 t/m 17 maart: Hoe groot ben jij?  
Het thema van deze week is: “Hoe groot ben jij?” Met de kinderen 

gaan we op zoek naar wat groot zijn in de Bijbel betekent. Jezus 

wast de voeten van zijn vrienden. Hij laat zien dat je groot bent als 

je een dienaar wilt zijn. Als je je leven in het teken stelt van het geluk 

van anderen. Dat is een ander soort grootheid dan we misschien 

gewend zijn. 

 

20 t/m 24 maart: Blijf jij bij mij?  

Als het even moeilijk is, kun je dan dicht bij de ander blijven? In de 

verhalen van deze week verkennen we die nabijheid. En ontdekken we 

dat het niet altijd makkelijk is.  

 

 

 

 
 

Kalender 

 

  

27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 

7  en 9 maart Rapportgesprekken 

Adviesgesprekken groep 7 

8 maart Biddag 

10 maart Open inloop; groep 1-2 

Oudermail 

15 maart Kanjerkijkles; groep 1-2, 3a en 3b 

Hart voor school; groep 5 

Denktank; thema communicatie school-ouders 

17 maart Studiedag team; alle kinderen vrij  

22 maart Open inloop; groep 3-8 

Groep onder de loep; groep 5 

24 maart Berghjournaal 

29 maart Kanjerkijkles; groep 4, 7/8 en 8 

31 maart Open inloop; groep 1-2 
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Je talent is wie je bent! 

Speel o theek “Het Wagonnetje” 
 

Wist u dat: 

- We een Speelotheek hebben in Voorthuizen? 

Hoe: Je kunt hier speelgoed/ spelletjes komen lenen. Je mag het vervolgens een 

week of 4 lenen en daarna ruil je het weer voor iets nieuws. 

Voor wie: Voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. 

Wanneer: Elke woensdagmorgen in de even weken (van 10.30 - 12.00 uur). 

                  Elke vrijdagmiddag in de oneven weken (van 13.30 - 15.00 uur). 

Waar: Inloophuis Perron 16 

           Smidsplein 6, Voorthuizen 

VAN HARTE WELKOM. 

VOLG ONS OP INSTAGRAM - SPEELOTHEEK HET WAGONNETJE 
 
 

 

 

 

http://vrijdagmiddag.in/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026425943479&__tn__=%3C*F
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026425943479&__tn__=%3C*F

