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Nieuws uit het Basisonderwijs
Personeel
Wij zijn blij dat wij het nieuwe schooljaar met alle collega’s hebben kunnen starten. Zeker in
deze tijd waarin sprake is van een groot lerarentekort, is het bijzonder dat we voor alle
groepen vaste leerkrachten hebben. We hebben in onze

Informatieavond nieuw schooljaar
Bij de start van het nieuwe schooljaar, horen ook de informatiemomenten
voor de ouders van de groepen. Tijdens deze avond kunt u kennismaken
met de leerkracht(en) en zij zullen u algemene informatie geven over het
lesprogramma en de gang van zaken in de groep.
De informatieavond is vanavond:

Donderdag 19 september van 19.00 - 20.15 uur

Verwachtingsgesprekken
Net als vorig jaar starten wij binnenkort (26 september en 1 oktober) met
de verwachtingsgesprekken. De nieuwe leerkracht van uw kind is benieuwd naar uw verhaal
over uw kind. Wat verwacht u van het komend schooljaar en wat zijn de doelen waaraan
gewerkt gaat worden met uw kind. Uiteraard zal de huidige leerkracht van uw kind alle
relevante informatie overdragen aan de volgende collega. U kunt zich te zijner tijd weer
inschrijven via het inschrijfformulier bij de klas.

Schoolfotograaf
Op maandag 7 oktober komt de schoolfotograaf. U wordt hierover verder geinformeerd via de
weekbrief (onderwijs) of mail (opvang).
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Koffieochtend groep 7/8
Wij nodigen de ouders/verzorgers van groep 7/8 van harte uit om onder
genot van een kopje koffie of thee op een ontspannen manier met de
leerkracht van uw kind in gesprek te gaan over onderwerpen rondom
het onderwijs en opvoeding.
De koffieochtend is op woensdag 2 oktober van 8.45 tot 9.30 uur.
We zien u graag.

Noodgevallenformulier
De leerlingen krijgen een noodgevallenformulier mee naar huis. Wij vragen u dit
goed te controleren en ontbrekende informatie in te vullen. Eventuele wijzigingen
kunt u op dit formulier aangeven. Met deze gegevens kunnen wij u, als uw kind
ziek wordt op school of in een ander noodgeval, bereiken. Tevens beschikken we
zo over de namen en telefoonnummers in het geval we u niet kunnen bereiken.
Deze gegevens gebruiken we uiteraard alleen voor genoemde situaties. Dit formulier wordt in
een aparte map bewaard in de klas.
Wilt u dit formulier zo snel mogelijk weer inleveren bij de leerkracht van uw kind (ook
inleveren als u geen wijzigingen heeft).

Helpende Handen voor de
Natuurlijke Beleeftuin
Wie o wie heeft er groene handen en/of vindt het fijn om te
helpen met het onderhoud van onze Natuurlijke Beleeftuin? De
kinderen werken hard in de moestuin en spelen veel in de
Beleeftuin, het is fijn als de tuin goed wordt onderhouden
(water geven, onkruid weghalen, klein snoeiwerk).

DE VOLGENDE TUINWERKDAG IS OP
ZATERDAG 5 OKTOBER VAN 9.30 12.30 UUR
U kunt zich opgeven bij Arienne via directie.sh@pcogv.nl
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Nieuws uit de KDV/BSO
In de vakantie kwam de GGD langs voor haar jaarlijkse inspectiebezoek. De GGD was
heel tevreden en we voldoen voor alle opvangsoorten aan de voorwaarden waarop
wordt getoetst.
Daar zijn we heel blij mee! De rapporten zijn te vinden op onze site.

Herfstvakantie
Heeft u een vakantiecontract voor de kinderopvang en/of BSO, dan kunt u met de Konnect
app/-webportaal aangeven wanneer uw kinder(eren) in de herfstvakantie:
- afwezig zijn
- uw vaste dagen in de vakantie wilt ruilen (d.m.v. ruildagen aanvragen)
- u extra dagen wilt gebruiken in de vakantie, dit gaat dan van uw (vakantie)tegoeden af of
tegen betaling.
Wilt u dit vóór 22 september invoeren in de Konnect app/-webportaal, dit in verband met
de planning van de medewerkers en eventuele activiteiten.
Begin oktober krijgt u van ons bericht of de dagen die u wilt ruilen of extra heeft
aangevraagd zijn goedgekeurd.
Als er nog vragen zijn dan kunt u een mail sturen naar kindplanning.hoevelaken@pcogv.nl.

Stint
Wellicht heeft u al uit het nieuws vernomen, dat de Stint voorlopig nog niet is goedgekeurd.
Wij houden in de gaten wat de ontwikkelingen zijn en laten u weten of wij op termijn weer
gebruik zullen maken van de aangepaste Stint.
Zie voor meer informatie:

https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4177920000

Nieuws uit peuteropvang
Na de zomervakantie is onze peuteropvang ook weer gestart. U kunt voor uw kind
kiezen tussen Peuteropvang van 8.30-12.00 uur of Peuteropvang XL van 8.30 –
14.00 uur. Samen eten is heel leuk en de kinderen kunnen nog iets langer met elkaar
spelen. We hebben op dit moment nog een paar plekken vrij op de Peuteropvang.
Dus is uw kind 2 jaar of ouder, dan kunt u uw kind opgeven voor de Peuteropvang.
Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij de medewerkers van de
Peuteropvang of Carla, zij verzorgt de kindplanning en contracten
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Herfstvakantie
De Peuteropvang kinderen hebben vakantie van 21 t/m 25 oktober. Dan is er geen
opvang voor de kinderen van de Peuteropvang

Kalender voor het gehele Kindcentrum
19 september
26 september
1 oktober
2 oktober
2 oktober
7 oktober
9 oktober
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Nieuws van de naschoolse lessen
Na schooltijd is er binnen ons Kindcentrum nog van alles te doen: judo, vioolles,
tekenen en schilderen, techniek, gitaar spelen, zingen en blokfluit spelen.
Ook komend schooljaar willen we graag betaalbare, leuke en goede lessen
aanbieden voor kinderen die graag hun talent willen ontdekken of willen ontwikkelen.
MAANDAG TONEEL/MUSICALLES of
GITAAR BEGELEIDING
Docent: Jeroen de Boer (via meesterjeroen8@hotmail.com)
DANSLES
Docent: Laurens Hagen (via www.ldcnijkerk.nl)
Tijd: 14.15 – 15.00 uur
VIOOLLES

Docent: Mirjam Haverkamp (via 06-33812952 of haverkamp@hetnet.nl

DINSDAG

MADSCIENCE: WETENSCHAP EN TECHNIEK

Data: april/mei

VIOOLLES
Docent: Mirjam Haverkamp (via 06-33812952 of haverkamp@hetnet.nl

WOENSDAG DANSLES
Docent: Laurens Hagen (via www.ldcnijkerk.nl)
Tijd: 14.15 – 15.00 uur
JUDO
Docent: Erwin Timmermans (via www.judoschoolmidden.nl)
STRIJKERSENSEMBLE
Docent: Mirjam Haverkamp (via 06-33812952 of haverkamp@hetnet.nl

DONDERDAG GITAAR MELODIE
Docent: Rosita van Oosten
(via rositavanoosten@hotmail.com)
BLOKFLUIT
Docent: Rosita van Oosten
(via rositavanoosten@hotmail.com)
Zie informatie onderaan deze nieuwsbrief

De Spreng: ’Verwondering als bron’

