
Nr. 1 – augustus 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer 02 

Nieuws uit het Onderwijs.     
 

 

Personele zaken 

Vorige week is de vacature voor de vervanging van juf Stella geplaatst. We hopen 

op reacties maar zien ook dat het moeilijk is om aan goede leerkrachten te komen. 

Als u nog iemand in uw netwerk kent? Geef het aan ons door! Via de volgende link 

is de vacature te bekijken: https://werkenbijpcogv.nl/leerkrachtkcholk/ 

 

Juf Anita is afgelopen dinsdag bevallen van een dochter. Haar naam is Kiki. Het 

gaat goed met moeder en dochter! 

 

Activiteitencommissie zoekt nieuwe leden! 

De Activiteitencommissie zoekt enthousiaste ouders die het leuk vinden om samen 
met andere ouders en het team van leerkrachten op Holk verschillende 

feestelijkheden te organiseren. Onder de documentenbank op de website vindt u 

alle informatie over wat de AC doet. Door de subcommissies die worden ingesteld 

is het uiteindelijk maar een beperkt aantal feestelijkheden die u helpt organiseren. 
Hoe groter het aantal leden in de Activiteitencommissie, hoe minder ieders 

bijdrage hoeft te zijn. 

  

Kom vrijblijvend langs bij de volgende vergadering op maandag 18 november om 

20.00 uur op Holk als u interesse heeft. Laat via het mailadres ac.hk@pcogv.nl of 

één van de leden weten dat u komt. Dan zorgen de dames dat er koffie of thee 

voor u klaarstaat. 

  

Het team: 

Barbara van Kesteren (voorzitter en penningmeester) 

Angélique Haverkamp (secretaris) 

Daphne Kraaikamp 

Frouke Bloemendal 

Gerrie van de Poll 

Sandra Hogeveen 

Yvonne Pieterse 

https://werkenbijpcogv.nl/leerkrachtkcholk/
mailto:ac.hk@pcogv.nl
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Zie het verschil! 

 

Kinderboekenweek. 

Van 2 t/m 11 oktober is er weer Kinderboekenweek. Dit keer met het thema Reis mee! 

Tijdens dit thema besteden we aandacht aan leesbevordering maar werken wij ook over 

dit thema. 

Op woensdag 2 oktober vieren wij de opening van de Kinderboekenweek met de gehele 

school. U bent vanaf 8:30 uur welkom op het veld achter de school om de opening met 

ons mee te vieren. 

 

Als wij aan reizen denken, dan denken wij aan verschillende landen. Daarom mogen alle 
kinderen op 2 oktober verkleed, in het thema van hun land, naar school komen. De 

kinderen van de groepen 4 t/m 8 zullen tijdens de Kinderboekenweek over hun land 

werken en leren. 

Op 11 oktober vanaf 15:00u zijn jullie welkom in de klas om te kijken wat de kinderen 

over dit land allemaal hebben geleerd. Om welk land het gaat ziet u in de tabel hieronder. 

 

Verdeling landen per groep  

Unit 2a  Nederland  

Unit 2b  Frankrijk  

Unit 2c  Spanje  

Unit 3a  Italië  

Unit 3b  Egypte  

Unit 4a  Syberië  

Unit 4b  Mexico  

Unit 5a  Zuid-Afrika  

Unit 5b  China  

Unit 5c Amerika 

 

Voorstellen  

Nog een nieuw gezicht in de school? Wie zal ze 

zijn? Tijd om mezelf even voor te stellen. Ik ben 

Madelie van Leijenhorst, 21 jaar en student aan 
de Marnix Academie in Utrecht. Ik woon in 

Zwartebroek en op donderdag en vrijdag stap 

ik op de fiets naar Nijkerk, een route die ik de 

komende tijd veel zal fietsen. Tot ongeveer 
halverwege januari mag ik mijn LIO-stage 

lopen in groep 6, naast Willeke. Ik zit namelijk 

in mijn laatste jaar van de academische pabo, 
waarvan ik in januari mijn diploma hoop te 

behalen.  

Een van mijn hobby’s is het maken en luisteren van muziek. Dit hoop ik ook mee te nemen 

de klas in, zodat wij onze muzikale kanten leren ontdekken met elkaar. Verder ga ik er 

met de kinderen mijn uiterste best voor doen om het beste uit elkaar te halen. 
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Zie het verschil! 

Na de afgelopen drie weken voel ik mij helemaal op mijn plek op Holk en ik kijk daarom 

met veel plezier uit naar de komende maanden! 

  

Hartelijke groet,  

Madelie 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen als nieuw 

gezicht op Kindcentrum Holk. Mijn naam is Karen Bos. Ik ben 
22 jaar oud. Dit jaar ben ik op maandag t/m woensdag te 

vinden binnen de school. Ik loop mijn LIO-stage in unit 3b. Op 

maandag en dinsdag sta ik voor deze groep, op woensdag voer 

ik mijn onderzoek uit binnen de school. Op donderdag en 
vrijdag ga ik naar de Marnix Academie in Utrecht. Ik woon zelf 

in Nijkerk met mijn ouders en jongere broertje. In mijn vrije 

tijd sport ik graag. Daarnaast breng ik graag tijd door met 
familie en vrienden. Ik zie ernaar uit om dit jaar te mogen 

ontwikkelen op Holk met collega’s, leerlingen en u als ouder. 

Mocht u nog verdere vragen hebben, schroom niet om mij aan 
te spreken! 

 

Hartelijke groet, Karen 

 
 

Sporttoernooien 

Dit schooljaar doen we mee aan het korfbal-, handbal- en voetbaltoernooi. 
  

Voor korfbal (groepen 5 t/m 8) en handbal (groepen 7 en 8) maakt de AC in overleg met 

de leerkrachten de teams. De teamindelingen en het programma zullen op de prikborden 

bij de verschillende lokalen worden opgehangen. 
  

Voor in de agenda: 

Het korfbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 8 is op woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag 
27 september, elke dag vanaf 16.30 uur. Het handbaltoernooi voor groep 7 en 8 is op 

woensdagmiddag 2 oktober vanaf 12.45 uur. Opgeven kan (snel!) via de inschrijflijsten 

op de prikborden. 
  

Aan het voetbaltoernooi in mei (groepen 8) kan slechts 1 jongens- en 1 meisjesteam 

meedoen. De selectie, organisatie en begeleiding van dit toernooi leggen wij graag neer 

bij één van de ouders uit deze groepen. Het duurt nog even, maar lijkt het u leuk om dit 
te doen, meldt u zich dan aan via ac.hk@pcogv.nl 

 

  

 
 
 
 
 
 

mailto:ac.hk@pcogv.nl
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Zie het verschil! 

 

 
 

Kalender  
05  september Informatie-avond 

09-20 september LOL gesprekken 

19 september Dag van de Leidster 
25 september Kinderpostzegelactie 

   Deze week korfbaltoernooi 

02  oktober Handbaltoernooi 
   Opening kinderboekenweek 

09 oktober Studiedag, alle leerlingen vrijdag 

18 oktober Continurooster 

    decembe              wensen u gezegende kerstdagen en een goed 
                             Onze lessen starten weer 


