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Nummer 1 

  

Nieuws uit het onderwijs.     
 

 

Start van het schooljaar 

We zijn dankbaar dat we het schooljaar weer gestart zijn met alle kinderen gezond op school na 

de zomervakantie. Inmiddels zijn we 3 weken verder en zit de routine er alweer aardig in. De 

informatieavonden en de kennismakingsgesprekken zijn gevoerd. Mooie gesprekken om als 

leerkracht, ouders en kind samen het schooljaar te starten. We hopen dat dit een goede basis legt 

voor de samenwerking in dit schooljaar. 

Dit schooljaar is gestart met een aantal nieuwe leerlingen en gezinnen. De meeste nieuwe kinderen 

zijn gestart in unit 2. Daarnaast zijn er ook veel nieuwe kinderen bij gekomen die verhuisd zijn en 

daarom nieuw zijn gekomen. We hopen dat jullie allemaal snel wennen en een mooie tijd gaan 

hebben op ons kindcentrum. 

We starten dit schooljaar ook met meerdere nieuwe methodes. Hier is op de informatieavonden al 

het een en ander over verteld. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via de nieuwsbrief 

en/of de weekmail. 

Dit schooljaar hebben we ook de inwoning gekregen van de Nijkerkse taalklassen. Inmiddels 

draaien zij al 3 weken mee in het gebouw en zijn de eerste wederzijdse ervaringen heel positief en 

is het prettig samenwerken. De taalklas zal zich in een volgende nieuwsbrief verder voorstellen. 

 

Trefwoord 

De methode Trefwoord gebruiken we dagelijks als opening van de dag. In deze methode staat 

steeds een thema centraal van waaruit de Bijbelverhalen en de spiegelverhalen worden verteld. 

Daarnaast staan er ook gedichten, gebeden en liedjes in die dagelijks kunnen worden gebruikt. In 

deze periode zijn de thema’s: Beginnen, Wie ben ik?, Slim en Krijgen. 

Beginnen is een logisch thema om het schooljaar mee te starten. Het scheppingsverhaal waarin 

God de aarde schept in 6 dagen komt hier aan bod. Het begin van een dag, van een seizoen en 

van een jaar. Een nieuw begin betekent ook dat je iets achter kunt laten en opnieuw kunt beginnen. 

In het thema ‘Wie ben ik?’ onderzoeken kinderen hoe het zit met hun identiteit. Wat hoort bij mij?, 

welke kwaliteiten heb ik? In de Bijbelverhalen gaat het over koning David. Hij was een 

herdersjongen en werd uiteindelijk koning. In de verhalen over zijn leven komen al deze vragen 

over ‘Wie ben ik?’ aan bod. 

Wanneer ben je slim? Moet je daar een hoog IQ voor hebben en goed kunnen leren of ben je ook 

slim als je heel handig bent of praktische dingen goed kunt? In de Bijbelverhalen gaat het over 

koning Salomo. Hij mocht kiezen tussen macht, rijkdom en wijsheid. Hij koos voor wijsheid en 

kreeg er macht en rijkdom bij. Wijsheid en inzicht om goed te handelen en juist te kunnen oordelen, 

daar draaide het om. In dit thema wordt met de kinderen gekeken naar alle aspecten van wijsheid 

en slim zijn. 

Het laatste thema van deze periode is Krijgen. Elke dag krijg je eten en drinken, kleding, zorg en 

onderwijs. Wat krijg je allemaal in het leven en wat ben je gewend? Krijg je altijd waar je op hoopt 

of zijn er ook wel eens teleurstellingen? De Bijbelverhalen in dit thema gaan over Naaman. Een 

officier in het leger met veel macht. Hij pakt wat hij kan, neemt een slavin mee tijdens een 
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plundertocht maar wordt ziek. De slavin uit Israel weet een profeet die hem kan genezen. Dit 

verhaal gaat zo verder en Naaman keert veranderd en genezen terug naar zijn land.  

Het gaat in thema over het bewust worden van de impact die het krijgen (of juist krijgen van 

dingen) van dingen op je leven kan hebben. En hoe ga je daar goed mee om? 

 

Rooster 

Vanaf de start van het schooljaar draaien we een vast continurooster. Hieronder nog een keer alle 

een overzicht van alle tijden: 

maandag 08.30u - 14.30u Groep 1-8 

dinsdag  08.30u - 14.30u Groep 1-8 

woensdag   08.30u - 12.30u Groep 1-8 

donderdag  08.30u - 14.30u Groep 1-8 

vrijdag  vrij Groep 1-2 

vrijdag  08.30u - 12.00u Groep 3 

vrijdag  08.30u - 14.30u  Groep 4-8 

 

Tussen de voorjaarsvakantie en de zomervakantie gaan de leerlingen uit groep 2 op 10 

vrijdagochtenden naar school toe als voorbereiding op groep 3. 

 

Verlofaanvraag 

Als u bijzonder verlof wilt aanvragen voor bijvoorbeeld een jubileum dan kunt u dit doen door het 

verlofformulier te downloaden via de website. Dit kan via de volgende link: 

https://kindcentrum-holk.nl/documentenbank/?term=onderwijs 

De verlofaanvraag moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden om toegekend te mogen worden. 

U kunt deze voorwaarden vinden op de volgende website: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-

schoolvakanties 

 

Lunchpauze 

De medewerkers van Brood & Spelen zijn overgenomen en verzorgen nu in eigen beheer namens 

de school de pleinwacht tijdens de lunchpauze. Dit betekent dat u geen overblijf meer hoeft te 

betalen aan Brood & Spelen. De pleinwacht moet nog wel geregeld zijn omdat de leerkrachten in 

het continurooster wel recht op een lunchpauze hebben. Alle kinderen krijgen tussen de middag 

een halfuur speelpauze, waarnaast er voorafgaand of achteraf in de groep gegeten zal worden.  

 

De pleinwacht in de lunchpauze bekostigen we deels als school door de overblijfcoordinator te 

betalen en deels gaan we de vrijwillige ouderbijdrage verhogen om de vrijwilligersvergoeding uit 

te kunnen betalen. De vrijwillige ouderbijdrage zal worden verhoogd met €30,- per kind om de 

overblijf te bekostigen. Bij Brood&Spelen betaalde u €2,25 per keer overblijven.  Door het 

continurooster vallen deze kosten weg maar we hebben nog steeds overblijfmedewerkers nodig 

om de pauzes op te vangen. Met deze €30,- per leerling kunnen we dit organiseren en dit betekent 

dat de overblijf nog maar €0,75 per week kost voor alle dagen overblijven. Het is een vrijwillige 

bijdrage maar we hopen wel dat u hier ons in wilt ondersteunen.  

Binnenkort krijgt u een brief m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage. Hierin staat verder uitgelegd hoe 

de ouderbijdrage is opgebouwd en waar u voor betaald. Hier staan ook de mogelijkheden in voor 

gespreid betalen of alternatieven voor wanneer u niet in staat bent om dit te betalen. 

We gaan er vanuit dat we dit schooljaar weer als vanouds volop activiteiten kunnen gaan 

organiseren.  

 

https://kindcentrum-holk.nl/documentenbank/?term=onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
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Belangrijkste richtlijnen Covid 

▪ Alle oudergesprekken worden weer fysiek gevoerd. Inmiddels zijn de ouderavonden en 

kennismakingsgesprekken al grotendeels geweest. 

▪ Wegbrengen en ophalen doen we nog steeds bij het hek of bij de deur. Hiermee voorkomen we 

teveel ouders tegelijk in de school. In de komende periode gaan we nadenken hoe we de open 

entree of kijkmomenten in de groep weer kunnen organiseren. 

▪ Er mag vanaf dit schooljaar weer op de normale manier worden getrakteerd. Dit betekent dat 

de traktaties niet meer apart verpakt hoeven te worden. 

 

Personele zaken 

Juf Ilonka is weer helemaal hersteld van haar rugproblemen en zij werkt weer 2 dagen in unit 2. 

 

Juf Joke is inmiddels weer een stap verder in het behandeltraject. In de zomervakantie is zij 

geopereerd en de uitslag hiervan is deels positief en deels nog zorgelijk. Op basis hiervan is het 

vervolgtraject ingezet en blijft het een intensief en spannend traject.  

 

Juf Willeke is vanaf de zomervakantie helemaal uitgeschakeld met rugklachten. Voorlopig kan zij 

haar werk niet doen en hopen we dat de behandeling effect gaat hebben en haar rug gaat 

herstellen. Meester Luuk heeft groep 6 overgenomen en dit geeft voor deze groep stabiliteit voor 

de hele week. Door het verschuiven van meester Luuk naar groep 6 is er een vacature ontstaan in 

groep 5 voor woensdag, donderdag en vrijdag. We hoopten dat een parttime leerkracht makkelijker 

te vinden is dan een fulltime leerkracht. Helaas is dit een hele moeilijke puzzel. Meester Edward 

draait de eerste 3 weken en hierna nog 2 woensdagen. Zijn reistijd is echter te lang omdit voor 

langere tijd te blijven doen. Inmiddels hebben we een nieuwe invalleerkracht gevonden. Juf 

Jacqueline. Zij komt vanaf aanstaande donderdag de vervanging invullen voor 3 dagen tot in ieder 

geval de herfstvakantie. Juf Laura zal in de weekmail de details delen per week. 

We hebben ook een vacature uitgezet voor een langdurige oplossing voor groep 5. Wilt u deze 

delen in uw eigen netwerk? https://werkenbijpcogv.nl/invalleerkracht-groep-5/ 

 

Het moeizaam invullen van vacatures is wel een groeiend probleem. Er zijn overal veel vacatures 

en een groeiend tekort aan leerkrachten in het onderwijs. Alle invalpools zijn vrijwel leeg en bij 

ziekte of afwezigheid moeten we heel flexibel zijn en puzzelen naar een oplossing. Met de herfst 

en winter voor de deur maken we ons wel zorgen over hoe we de personele gaten invullen. We 

blijven uiteraard zoeken naar oplossingen maar het kan zeker gebeuren dat bij ziekte groepen niet 

naar school toe kunnen komen. We rekenen op uw begrip hiervoor en proberen dit uiteraard zo 

veel mogelijk te voorkomen. 

 

Korfbaltoernooi en handbaltoernooi 

Op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 september is er voor de groepen 5 t/m 8 vanaf 16.30 

uur bij Sparta het schoolkorfbaltoernooi. In een team spelen 4 jongens en 4 meisjes. Sparta heeft 

kunstgras en daar mag alleen met sport(gym)schoenen op gespeeld worden. 

  

Voor de kinderen die meedoen aan het toernooi organiseert Sparta ter voorbereiding op het 

toernooi op vrijdagmiddag 17 september van 16.30 tot 17.30 bij Sparta een clinic. Opgeven is niet 

nodig. 

  

Het handbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 is op woensdagmiddag 6 oktober bij Voice. 

  

https://werkenbijpcogv.nl/invalleerkracht-groep-5/
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We hebben alle aanmeldingen ontvangen en de teams zijn aangemeld bij de verenigingen. 

Teamindelingen en het programma worden/zijn gedeeld via de klassenapps. 

  

Let op: zonder ouders, geen team! 

Om mee te kunnen doen, is er per team minimaal 1 begeleider nodig. Een begeleider hoeft echt 

geen korfbal- of handbalkenner te zijn. We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die zorgen dat 

de kinderen op tijd bij de wedstrijden zijn en zorgen dat er op tijd gewisseld wordt. Wilt u een team 

begeleiden, geef u dan op via e-mail: ac.hk@pcogv.nl. 

  

Bij Sparta is publiek welkom, bij Voice niet. 

  

Groeten, 

Activiteitencommissie 

 

Hallo vanuit de MR -september 2021 

Vakantie voorbij. Jammer, maar natuurlijk onvermijdelijk. Het nieuwe schooljaar is begonnen met 

nieuwe juffen en meesters, nieuw klaslokaal en klasgenoten, alles is nieuw. 

 

Deze week is de MR geïnstalleerd, wat wil zeggen dat wij officieel afscheid hebben genomen van 

Marieke en Mirjam en dat we Karen en Rik in onze MR hebben opgenomen. Ik mag wederom de 

komende drie jaar als voorzitter optreden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR 2021-2022, Dagmar Klaassen, Kristel Muller, Karen Bos, Rianne van Keulen, Daan Hoksbergen, 

Rik van den Brink. 

 

Dat voorzitteren is leuk hoor. Je leert veel over het wel en wee van Holk en krijgt inzicht in het 

ambtelijke systeem waarin Holk zicht bevindt. Zijn jullie ook bij de informatieavonden geweest? Ik 

hoop het wel. En hebben jullie je ook opgegeven als contactouder/luizenouder of biebouder? Het 

is erg belangrijk dat in de klassen deze rollen worden ingevuld, en het kost bijna geen moeite. Het 

maakt het werk van de juffen en meesters wat eenvoudiger! Dus als je een uurtje per maand over 

hebt, en dat heeft iedereen, meld je dan aan bij de juf of meester van de klas waar jouw kind in 

zit! Ook is de hulp van de ouders bij de activiteiten van de AC altijd gewenst. Je hoeft niet plaats 

te nemen in de AC, mag wel, maar als de AC weet dat je bij een activiteit wil helpen, is dat helemaal 

goed! Dan nemen zij wel contact met je op als het nodig is en kijken jullie of het in de agenda 

past. 

 

mailto:ac.hk@pcogv.nl
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We komen dit jaar ongeveer 6 keer bij elkaar. De vergaderdata kan je in de documentenmap op 

de website van de school vinden. 

 

Zoals altijd kan je ons bereiken via de mail op mr.hk@pcogv.nl 

. 

Tot de volgende keer, 

Met vriendelijke groet, Dagmar. 

 

BSO/Peuteropvang/KDV 

Als u vragen heeft die betrekking hebben op de KDV/BSO/peuteropvang dan kunt u deze stellen 

aan onze medewerkers van klantcontact. Zij zijn bereikbaar via klantcontact@pcogv.nl of via 0342-

729120 

 
 

 
Kalender  

22-24september  Korfbaltoernooi 
27 september  Deze week start mini-ateliers 

05  oktober  Dag van de leerkracht 
06  oktober  Start kinderboekenweek 

    Handbaltoernooi 

06/07oktober  Meester Kees/juf Loes afwezig ivm studie2daagse 
12 oktober  MR vergadering 

15 oktober  Afsluiting kinderboekenweek 
18-22oktober  Herfstvakantie 

04  november  Schoolfotograaf 
 
creatieve knutselen te maken, leuke spelletjes te organiseren of bijvoorbeeld de verhalen van het weekend aan te 
horen? Wij kunnen uw hulp onwijs goed gebruiken! We zijn op zoek naar (oproep) moeders, vaders, opa’s, oma’s, 
ooms en tantes, 65+ die graag wat willen doen. Heeft u interesse? Neem dan contact met mij op via de mail holkia 
06-13146219. e TSO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mr.hk@pcogv.nl
mailto:klantcontact@pcogv.nl
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Bijlagen 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Bij de Nijkerkse Jeugdtheaterschool ‘Spelend Wijzer!’ staan de woensdag- en donderdagmiddagen 

ook dit jaar weer in het teken van drama en theater. 

De theater/dramalessen op woensdag vormen een heerlijke uitlaatklep voor kinderen: er wordt 

flink 

bewogen en humor en fantasie komen volop tot ontwikkeling. Enkele aandachtspunten tijdens onze 

lessen: 

- jezelf nog beter leren presenteren en meer zelfvertrouwen opbouwen. 

- omgaan met je zenuwen en steviger in je schoenen staan. 

- werken aan je sociale en communicatieve vaardigheden. 

De Ontdekkers (7 t/m 9 jaar) hebben les van 14:15 tot 15:30 uur. 

De Avonturiers (10 t/m 12 jaar) volgen de les van 15:45 tot 17:00 uur. 

Op donderdag zijn er daarnaast twee gezellige acteergroepen. Dit is echt voor kinderen die (nóg 

beter) willen leren acteren. Enkele van onze oud-leerlingen zitten nu in de vooropleiding van de 

hogere theaterschool (Amersfoort/Amsterdam). 

De acteerlessen op donderdagmiddag zijn van 16:15 tot 17:30 uur. Ook is er een acteergroep voor 

de 

oudere jeugd (12 t/m 16 jaar) in de avond. 

Onze lessen vinden naschools plaats op Daltonschool Corlaer en worden verzorgd door 

acteur/docent Tommy van Vulpen. Er mag het hele schooljaar worden ingestroomd. Uiteraard mag 

uw kind altijd vrijblijvend een les komen kijken. We vragen u ons in dat geval even te mailen naar: 

info@spelend-wijzer.com, of via het contactformulier op www.spelend-wijzer.nl. Hier vindt u 

tevens 

meer informatie over de lessen. 

 

Een heel nieuw schooljaar: veel plezier en toi toi toi! 

 

Jeugdtheaterschool Spelend Wijzer! 

 

info@spelend-wij 

06-25578187 



Kindcentrum Holk: Vernieuwend   |   Kennis    |   Lef    |   Verbinding 

 
 
 

 

Zie het verschil! 

Junior energie coach 

 

Weten uw leerlingen hoeveel lampen zij thuis hebben? Welke 

apparaten energie slurpen? En zijn ze in voor proefjes, puzzels en 

challenges? Dan zijn zij de perfecte potentiële Junior 

Energiecoaches! 

 

Gemeente Nijkerk nodigt u uit om leerlingen tussen de 7 en 12 

jaar met hun gezin, of met alle gezinnen uit de klas, deel te laten 

nemen aan het spel Junior Energiecoach. Met dit spel gaan ze op 

speelse wijze praktisch aan de slag met het besparen van energie. 

Goed voor het klimaat (en ook fijn voor de energierekening van 

de ouders). Het spel start op 8 oktober.  

 

De gemeente is volop bezig op het gebied van duurzaamheid. Het onderwijs zien wij daarbij als 

een belangrijke partner, met name als het gaat om bewustwording, kennisdeling en educatie. Er 

kunnen 100 gezinnen uit onze gemeente meedoen aan het spel en deelname is gratis. Meer 

informatie over dit spel vindt u op www.juniorenergiecoach.nl. 

 

Het spelen van het spel gebeurt in principe thuis, buiten school om. 

We zullen op verschillende manieren gezinnen attenderen op het spel , maar hopen dat u het als 

school ook onder de aandacht wilt brengen. Dat kan bijvoorbeeld door: 

1. een bericht in het ouderportaal, de (digitale) nieuwsbrief van uw school, of op uw online 

communicatiekanalen en social media (tekst en afbeeldingen krijgt u van ons); 

2. het ophangen van een poster in uw school (deze krijgt u van ons). 

 

Aanmelden of meer info 

Heeft u interesse om mee te doen of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Frederieke 

Brolsma, communicatieadviseur Duurzaamheid, via f.brolsma@nijkerk.eu. 

 

http://www.juniorenergiecoach.nl/
mailto:f.brolsma@nijkerk.eu

