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Nummer 02 

  

Nieuws uit het Onderwijs.     
 

 

Start nieuwe schooljaar en Corona update 

Inmiddels hebben we er nu alweer twee weken  school opzitten. De leerlingen en 

leerkrachten hebben al aardig kunnen wennen aan elkaar en de nieuwe groep. Het 
ritme zit er weer goed in. De informatieavond is niet doorgegaan maar via een 

filmpje en een presentatie heeft u hopelijk voldoende informatie gehad aan de 
start van het schooljaar. De LOL gesprekken zijn ook volop bezig en we zijn blij 

dat we in goede samenwerking met u als ouders ons kunnen houden aan de 
voorschriften. Daarnaast vinden we het erg waardevol dat er wel gesprekken 

gevoerd kunnen worden en u als ouders daarmee gelijk een kijkje in de groep van 

uw kind(eren) kunt nemen. 

 

De ontwikkelingen rond het coronavirus en de gevolgen hiervan op school houden 
we dagelijks in de gaten. We volgen zo goed mogelijk de richtlijnen en nemen 

contact met u op als uw kind verkouden is of andere klachten heeft. De beslisboom 
die we u in de bijlage meesturen geeft duidelijk aan welke stappen we moeten 

volgen. Op dit moment hebben we nog geen positieve testresultaten gehoord bij 
kinderen/ouders en/of leerkrachten. Er zijn ook nog geen leerkrachten die ziek 

naar huis zijn gegaan.  

We weten niet hoe het virus zich gaat ontwikkelen in de komende periode maar 
we bereiden ons in de stichting wel voor op scenario’s die zich kunnen voordoen. 

We zijn blij dat we nu fysiek goed les kunnen geven en we geven kinderen die 
thuis moeten blijven werk mee naar huis. Online thuisonderwijs gaat pas weer 

spelen op het moment dat er een hele groep of groepen moeten thuisblijven. Het 
is vooral belangrijk dat we als school en ouders goed in contact blijven bij klachten 

of ziekte in het gezin of op school.  

 

Sporttoernooien Holk 

Het korfbaltoernooi is vanwege de huidige omstandigheden rondom COVID-19 dit 

jaar niet in september. Waarschijnlijk zal het toernooi in april/mei 2021 door 
Sparta worden georganiseerd. Het korfbaltoernooi is voor de groepen 5 tot en met 

8. 
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Dit schooljaar is er helaas geen handbaltoernooi. Voor de veiligheid van iedereen 

neemt Voice geen risico’s en ziet daarom dit schooljaar af van het toernooi.   

  

De organisatie van het voetbaltoernooi voor groep 8 is in andere handen en zal 

waarschijnlijk in mei 2021 zijn bij Sparta Nijkerk. Aan dit toernooi kan 1 jongens- 

en 1 meisjesteam meedoen. 

  

De AC informeert u als er meer bekend is over het korfbal- en voetbaltoernooi. 

 

Ventilatie op PCOGV kindcentra voldoet aan de eisen  

Na de verplichte check van de ventilatie van onze schoolgebouwen en kindcentra 

kunnen we vaststellen dat op alle locaties aan de eisen wordt voldaan.  

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van 

gebouwen bij het verspreiden van corona. Goede ventilatie en een gezond 
binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt dat de 

huidige eisen aan ventilatie in schoolgebouwen door corona niet aangescherpt 

hoeven te worden (Bouwbesluit, etc.). 

In de praktijk blijkt echter dat niet alle scholen in het land aan de huidige eisen 

voor ventilatie voldoen. Minister Slob heeft daarom het Landelijk 
Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingericht en bepaald dat alle 

scholen een check moeten doen, om zicht te krijgen op welke scholen de 
ventilatie wel of niet voldoet aan de eisen en wat nodig is om dit eventueel op 

orde te brengen.  

De gebouwen van PCOGV zijn in de laatste zomervakantieweek gecheckt door 

gespecialiseerde bedrijven. Alle gebouwen voldoen aan de eisen voor ventilatie.  

 

Nieuwe leerkracht unit ½ Doornsteeg 

Voor de zomervakantie hadden we nog een kleine vacature openstaan voor de 
vervanging van het ouderschapsverlof van juf Stella. Inmiddels hebben we deze 

vacature gelukkig op kunnen vullen. Juf Ilona Koudijs komt vanaf maandag 14 

september bij ons werken in groep ½ Doornsteeg.  

  

Hallo vanuit de MR!  

Het nieuwe schooljaar 2020-2021 is vandaag twee weken oud. Iedereen is terug 

van vakantie en ik hoop dat het iedereen is gelukt om de batterij op te laden. Het 
komende schooljaar gaat er veel gebeuren, waarbij het opengaan van Doornsteeg 

wel het belangrijkste en meest ingrijpende gaat worden. In de lagere groepen is 
al een splitsing aangebracht van leerlingen die naar Doorsteeg gaan en leerlingen 

die op Kindcentrum Holk blijven! Sinds gisteren is de MR officieel weer compleet 

en bestaat het team uit onderstaande zes personen:  
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Van links naar rechts: Marieke Heijmans (ouder), Kristel Muller (ouder en 

secretaris), Rianne van Keulen (leerkracht), Dagmar Klaassen (ouder en 
voorzitter), Daan Hoksbergen (leerkracht), Mirjam van Dijk (leerkracht en lid 

van de GMR).  

 

De komende periode gaan we, ook met het oog op het openen van Doorsteeg, 
onderzoeken welk soort rooster voor de ouders, leerlingen en leerkrachten het 

best is. Voor de zomer heeft Kindcentrum Holk een vorm van continurooster 
gedraaid en als MR vinden we het belangrijk de ideeën rond een rooster duidelijk 

te hebben. Samen met de directie gaan we ons hier over buigen.  

Mochten jullie nu al vragen hebben en/of opmerkingen mail ons dan alsjeblieft op 

emailadres mr.hk@pcogv.nl 

Tot de volgende keer, Dagmar Klaassen. 

 

Voorstellen van de nieuwe studenten en stagiaires 

Mijn naam is Rianne Jans en ik ben deze week gestart 
met mijn stage in groep 7. Ik ben 20 jaar en ik woon 

samen met mijn ouders en mijn kat in Nunspeet. Ik 
ben tweedejaars PABO- student aan de Marnix 

Academie in Utrecht. De eerste kennismaking met de 
kinderen was erg leuk. Ik kijk uit naar de komende 

periode!    

 

Hi, ik ben Eva Bos en ik loop van maandag tot woensdag stage in groep 3/4 bij juf 
Karen en juf Mirjam. Ik ben 17 jaar oud en ik woon in Nijkerk samen met mijn 

gezin. Ik doe de opleiding 2 talig onderwijs assistente op het mbo in Amersfoort 

en ik ga nu naar het tweede jaar. Ik heb voor deze richting gekozen, omdat ik het 
enorm leuk vind om met kinderen bezig te zijn en om een band met ze op te 

bouwen. Ik ben een echt gezelligheidsmens en ik vind het leuk om tijd door te 

mailto:mr.hk@pcogv.nl


Kindcentrum Holk: Vernieuwend   |   Kennis    |   Lef    |   Verbinding 

 
 
 

 

Zie het verschil! 

brengen met mijn vrienden en familie. Verder voetbal 
ik al 7 jaar bij Sparta Nijkerk en heb ik een bijbaantje 

in een supermarkt. Ik zie er erg naar uit om het 
aankomende half jaar deel uit te maken van het 

onderwijs en van de school Holk! 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Anna Brouwer. Ik ben 19 jaar oud. Op dit moment zit ik in mijn 

tweede jaar van de PABO op de Marnix Academie. Dit jaar mag ik stage lopen in 
groep 5 van Kindcentrum HOLK in Nijkerk. Zelf heb ik tot mijn tiende levensjaar 

in Nijkerk gewoond en op de basisschool Het Baken gezeten. Daarna ben ik met 
mijn ouders, mijn broertje Tijmen van 17 jaar en mijn 

zusje Lente van 14 jaar naar Hoogland verhuist. In mijn 
vrije tijd vind ik het leuk om af te spreken met 

vriendinnen. Verder heb ik een bijbaantje in een 
pannenkoekenhuis. Ik heb enorm veel zin om dit jaar 

elke dinsdag samen met Meester Daan voor de klas te 

staan!   

 

 

Hoi ik ben Nina en ik ben 17 jaar oud. Ik zit in mijn 1e jaar 
van het onderwijsassistent op het ROC Midden Nederland. Ik 

ga stage lopen dit jaar in groep ½ Doornsteeg bij juf Stella. 
Elke donderdag ben ik er en vanaf februari 2021 ook op de 

vrijdag. In mijn vrije tijd werk ik in een bejaardenhuis en ik 
vind dansen heel leuk om te doen.  Voor de rest heb ik heel 

veel zin om dit jaar stage te gaan lopen op deze school. 

 

 

Hallo allemaal.  

Ik wil mij graag voorstellen. Ik ben Jolijn Guliker en ik ben 19 jaar. 
Ik doe de opleiding Onderwijsassistent op het ROC Midden-

Nederland in Amersfoort en zit nu in mijn examenjaar. Ik loop stage 
in groep 3 bij juf Jorina en juf karen. Ik vind het erg leuk om Engelse 

lessen te geven en creatieve activiteiten te doen. Na stage vind ik 

het leuk om te tekenen en te gamen. Ik hoop dit jaar erg veel te 

leren van jullie school.  
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Hallo Allemaal, 

Graag wil ik mij aan jullie voor stellen! Mijn naam is Chimène van 
Zuijlen en ik ben 17 jaar. Ik doe de opleiding OnderwijsAssistent op 

het ROC Midden-Nederland in Amersfoort en zit nu in mijn laatste 
jaar. Dit jaar loop ik stage in groep 6 (unit 4a), de groep van juf 

Willeke. Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met de kinderen 
veel leuke en leerzame dingen te gaan doen. Ik vind het zelf erg 

leuk om voor te lezen en met de groep creatieve activiteiten te 

ondernemen. Wat ik na stage nog meer leuk vind om te doen is 

badminton. Ik heb er ontzettend veel zin in! 

  

Met vriendelijke groet, 

Chimène van Zuijlen 

 

Ik ben Wiljan Nijzink en ik kom dit jaar het eerste halfjaar in 

groep 4 stagelopen, maar ik zal in heel unit 3 aanwezig en 
actief zijn. Mijn vaste stagedagen zijn maandag en dinsdag 

en soms heb ik een stageweek en ben ik de hele week op 
school Holk te vinden. Ik zal mezelf even kort voorstellen 

zodat u een klein beetje weet wie ik ben. Ik ben 19 jaar oud 
en studeer de driejarige PABO aan de Marnix Academie in 

Utrecht en zit hier in het tweede jaar. Ik woon in Nijkerk en 
speel, train en coach hier ook op de hockeyclub. Ik hockey 

daar al 11 jaar lang en heb het hier ontzettend naar mijn zin. Verder kijk ik in mijn 

vrije tijd graag nog een film of serie. Ik heb zelf veel zin in het aankomende 

schooljaar en hoop dat ik u ook nog een keer in het echt mag ontmoeten. 

Wiljan 

 

Ik ben Luuk, geboren en getogen Nijkerker. Mijn vrije tijd spendeer ik graag met 

vrienden of op het voetbalveld. Op het moment zit ik in mijn vierde en laatste jaar 
van de Pabo. Ik sta dit jaar op maandag en dinsdag voor groep 8. Vorig jaar heb 

ik al een half jaar stage gelopen op Holk, dit deed ik in groep 5. Daarna zou ik een 
half jaar naar Kopenhagen gaan om te studeren, dit is 

helaas door Corona ook iets ingekort. Wel met een bak 
ervaring teruggekomen die mij ook dit jaar kan helpen op 

Holk.  

Ik hoop niet alleen mijn laatste jaar van de pabo leuk en 

goed af te sluiten, maar vooral ook die van groep 8 dit jaar!! 

 

Aankomend schooljaar kom ik stage lopen in groep 1/2. Daarom zal ik mezelf even 
voorstellen. Mijn naam is Emilie Meijer. Ik ben 16 jaar oud en woon in Nijkerk. Ik 

zit nu op het mbo op de school ROC Midden Nederland in Schothorst. Ik volg de 
opleiding om onderwijsassistent te worden niveau 4. Voor deze opleiding ga ik 

stage lopen en omdat school Holk vroeger mijn basisschool was heb ik voor deze 
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school gekozen. Ik ga stage lopen op de donderdag 
en vanaf februari ook op de vrijdag. Ik ben een erg 

vrolijk gezellig meisje en ik heb super veel zin in mijn 

stage en kijk er erg naar uit.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Emilie Meijer 

 

 

 

Hallo, ik ben Charlie Blom en ik ben 16 jaar oud. Ik doe op 
dit moment de opleiding onderwijsassistent op het ROC 

Midden Nederland. Ik kom stagelopen in groep 6, waar ik 
heel veel zin in heb! Ik loop tot februari stage op 

donderdag, hierna loop ik op donderdag en vrijdag 
stage. Zelf heb ik ook op school Holk gezeten toen ik op de 

basisschool zat. Hier ben ik altijd met veel plezier naar toe 
gegaan. Na school Holk ben ik naar het Corlaer College 

gegaan, hier heb ik mijn vmbo-diploma gehaald, en zo ben 

ik op het ROC terecht gekomen.   

 

 

Gebiedsteams Nijkerk / Contactpersoon (Voor)School  
De gemeente Nijkerk heeft de zorg georganiseerd vanuit 4 gebiedsteams. In de 

gebiedsteams werken professionals vanuit verschillende organisaties samen. U 
kunt bij het Gebiedsteam terecht voor allerlei ondersteuningsvragen bijvoorbeeld 

opvoed- en opgroeivragen.  
Basisschool Holk valt onder Gebiedsteam Corlaer en ons contactpersoon vanuit het 

Gebiedsteam is Mariska Gouverneur. Zij is Maatschappelijk Werker en heeft één 
keer per zes weken spreekuur op dinsdag van 8.30 tot 9.00 uur.  

Op deze dinsdagen kunt u Mariska op school in de centrale hal vinden:  
• 6 oktober  

• 10 november  
• 15 december  

• 12 januari  
• 2 maart  

• 6 april  

• 8 juni  
• 6 juli  

 
Iedereen heeft weleens vragen over opvoeden, loop gerust eens binnen op het 

spreekuur. Ook voor een korte vraag of advies kunt u op het spreekuur terecht. 
De contactpersoon van het Gebiedsteam geeft ook graag informatie over de sociale 
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kaart en preventieve activiteiten in Nijkerk. Het Gebiedsteam op school is een 
laagdrempelige, kortdurende en een kosteloze voorziening. Door kinderen, 

ouder(s) en leerkrachten te helpen en te ondersteunen, draagt het Gebiedsteam 
op een positieve manier bij aan de ontwikkeling en het verbeteren van het 

functioneren van de leerling op school en/of thuis.  
 

Het uitgangspunt is één contactpersoon, en één plan, ook als er binnen uw 
huishouden op meerdere manieren ondersteuning nodig is. Het Gebiedsteam 

werkt met de verwijsindex in het kader van een optimale samenwerking met 

andere professionals die betrokken zijn.  
 

Ouders en leerkrachten/intern begeleiders kunnen zelf contact zoeken met het 
Gebiedsteam. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: pesten of gepest 

worden, gebrek aan sociale vaardigheden, problemen in de thuissituatie of op 
school, gescheiden ouders, (huiselijk) geweld, opvoeding, verwerken van verlies 

(rouw), gedragsproblemen, financiële problematiek et cetera.  
 

Contact opnemen met het Gebiedsteam kan via 14033 of 
aanmeldingen@gtnijkerk.nl of loop binnen bij het spreekuur bij u op school of in 

de wijk. Voor rechtstreeks contact met Mariska Gouverneur kunt u mailen naar 
m.gouverneur@gtnijkerk.nl. 

 
Sparen voor de schoolbieb bij Boekhandel Roodbeen  

Van 30 september tot 11 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is ‘En 

toen…’. Verken werelden uit het verleden door het lezen van boeken! Om de 
Kinderboekenweek te vieren, is er bij Boekhandel Roodbeen van 30 september tot 

18 oktober een spaaractie voor de schoolbieb. Voor elk kinderboek dat jij koopt, 
krijgen wij 25% om te investeren in nieuwe boeken. Geef aan bij de meiden van 

Roodbeen dat je bij ons op school zit en zij stoppen jouw bon in het juiste vakje. 
Zo sparen wij samen voor nieuwe boeken voor de schoolbieb!  

 
 

Vrijwilligers gezocht bij Brood & Spelen! 
Heeft u een paar uur per dag over en zoekt u een 

betekenisvolle invulling? Is uw neef net klaar 
met studeren en weet hij nog niet wat hij wil? Zit 

uw buurman in between jobs? Heeft u een 
vriendin die dol op kinderen is? Wij willen u 

vragen om eens om u heen te kijken. Is er 

iemand in uw omgeving die mooi en dankbaar 
werk zou willen doen? 

 
Wij hebben een prachtige invulling voor zo’n anderhalf uur tussen de middag. Word 

overblijfmedewerker op de Holk! Komt het niet uit om dit iedere dag te doen? 
Geen probleem. We kijken samen naar wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
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Naast het plezier wat u zult ervaren om met kinderen te werken ontvangt u ook 
nog eens een leuke vergoeding per keer. 

 
Heeft u, of iemand in uw omgeving interesse om kinderen een glimlach op hun 

gezicht te bezorgen? Neem dan contact op met de coördinator van Brood & Spelen. 
Tilly staat u graag te woord. U kunt haar telefonisch bereiken op 06 - 13146219 

of per mail holk@broodspelen.nl. 
 

 

 
 
Weer naar school! 

 
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer  
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf 
op 
de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u  
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?  
 
Om goed te leren fietsen moet  er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen 
kinderen  controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.  
 
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening. U weet 
vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.  
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij 
hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.  
 
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer is het 
belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers.  
 
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije tijd een 
breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader volgen hier een 
aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.  
 
• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.  
• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen. 
• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron van 
gevaar.  
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.  
• Laat u niet afleiden, wees alert. 
• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.  
• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet persé 
hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.  
 
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar! 
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Kalender  
14  september  Deze week LOL gesprekken 

17 september  Dag van de leidster 
18  september  Teambuildingsdag groep 8 

23 september  Start kinderpostzegelactie 
28  september  Komende 2 weken afname Cito toetsen 

30  september  Start kinderboekenweek 
05 oktober  Dag van de leraar 

06 oktober  Opening schoolbibliotheek 

06  oktober  MR vergadering 
07 oktober   Handbal toernooi gaat niet door! 

16 oktober  Continurooster 
19-23oktober  Herfstvakantie 

 
 
    De 
Mloopt rustig met een vaste overblijf medewerker per groep. De kinderen en medewerkers hebben elkaar inmiddels 
goed lriefje mee in de broodtrommel wanneer er en tostidag is. U kunt uw kind deze dag een tostiboterham meegeven 
die wij dan tijdens de TSO zullen verwarmen. Niks is verpas erg geslaagd. Dank aan de ouders/verzorgers van deze 
kinderen die daarin toestemdn de kinderen tegen vergoeding 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 holk@broodspelen.nl  of via 06-13146219.  
  
  
Aan- en/of afmelden van de TSO  
  
Graag ontvang ik van ieder kind die n 
Met vriendelijke groeten,  
  
Tilly Janssen Coördinator Kindcentrum Holk be              wensen u gezegende kerstdagen en een goed                            
Onze lessen starten weer 


