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Nummer 3 

Nieuws uit het onderwijs.     
 

 

Personele zaken 

Bij deze geven we u weer een update wat betreft de personele ontwikkelingen op 

beide locaties. 

Allereerst mooi nieuws! Juf Ilona is zwanger! Begin maart 2022 zal zij met 

zwangerschapsverlof gaan. In de komende tijd gaan we op zoek naar nieuwe 

leerkrachten voor de vervanging maar ook voor een nieuwe instroomgroep op 

Holk-Doornsteeg. 

 

Juf Joke zit momenteel midden in het traject van de hormoonbehandelingen. Dit 

is weer een pittige fase in het traject en kost veel energie. Af en toe op een goede 

dag komt ze even buurten op school.  

 

Juf Willeke zit nog een een lastige periode wat betreft haar rug. De behandeling 

slaat aan maar het herstel gaat langzaam. 

De vacature voor groep 5 die het verschuiven van meester Luuk was ontstaan is 

inmiddels ingevuld. Juf Lotte Buitenhuis is vorige week gestart in groep 5. 

 

Meester Kees is sinds vorige week afwezig in verband met rugproblemen. Het is 
onzeker nog hoe de klachten en het herstel zich gaat ontwikkelen. De komende 

weken zal hij waarschijnlijk nog afwezig zijn. We houden u op de hoogte van het 

vervolg.  

 

Sinterklaas 

Beste ouders en verzorgers, 

Via deze weg willen wij u graag op de hoogte stellen van de activiteiten rondom 

sinterklaas. 

Sinterklaas zal 13 november aankomen ergens in Nederland waarna hij natuurlijk 

doorreist naar Nijkerk. Sint heeft aan ons doorgegeven dat de kinderen woensdag 
24 november een schoen mee naar school mogen nemen zodat wij die met de hele 

school kunnen zetten. Hopelijk vergeten de pieten er niets in te doen en worden 

wij de dag erna verrast met een gevulde schoen. 
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Zie het verschil! 

Donderdag 2 december hopen wij sinterklaas en zijn pieten te verwelkomen op 

onze scholen!!! Op deze dag verzorgt de AC een lekker 10 uurtje. De kinderen 

nemen wel een eigen lunchpakket mee! 

 

Locatie Galjoen: 

Wij nodigen u van harte uit om bij de aankomst van sint en zijn pieten aanwezig 
te zijn. Nadat de kinderen hun tas buiten in de bak, bij de klas hebben neergelegd 

mogen ze achter op het grote plein in het vak van hun klas gaan staan. De opening 

zal ongeveer van 8:30-8.50 uur duren. Als er ouders zijn die het leuk vinden om 

te blijven kijken, dan zijn jullie welkom. Jullie mogen dan achteraan op het veld 

gaan staan. 

 

Voor de locatie Doornsteeg volgt over de start van de dag de informatie later. 

Nadat de kinderen terug zijn in de klas zal de dag in het teken staan van sinterklaas 

en zijn bezoek. Sommige klassen krijgen een zak met cadeautjes en bij andere 

klassen is er hard gewerkt aan de surprises. Op Holk galjoen trekken de groepen 

5 t/m 8 lootjes in de klas. Op Holk doornsteeg trekken de kinderen van groep 5 

geen lootjes omdat het een combinatieklas 4/5 is. 

‘S middags zullen we het feest, al dan niet in een rustig tempo, voortzetten en zijn 

de kinderen vrij om 14.30 uur. 

We zijn nog op zoek naar ouders die het leuk vinden (of die iemand kennen die 

het leuk vindt) om zwarte piet te spelen deze dag. Omdat we nu 2 locaties hebben, 

hebben we meer pieten nodig... Mocht u het leuk vinden dan kunt u een mail 

sturen naar: Juf Tirza ( tirza.bresser@pcogv.nl) 

 

Met vriendelijke groet, 

De sint commissie 

  

Nieuws uit de MR 

De herfstvakantie is alweer voorbij; we zijn op weg naar sint en kerst. Met de MR 
hebben we het eerste overleg gehad en sinds lange tijd voor het eerst zijn wij bij 

elkaar gekomen in de nieuwe vestiging van kindcentrum Holk-Doornsteeg. Als je 

er nog niet bent geweest moet je daar eens gaan kijken... 

 

Bij Sparta is het traditionele korfbal toernooi ook geweest. Ten tijde van het 

toernooi was het prima weer, lekker zonnetje. Veel gezelligheid en drukte. En 

Holk7 heeft ook nog een beker gewonnen, de eerste prijs! Knap hoor. 

 

Er is in de laatste week van oktober een gesprek geweest met Tjerk Deuzeman, 
de directeur/bestuurder van de hele stichting. Hij is een dag bij Holk-Galjoen op 

bezoek geweest om te kijken hoe het er bij onze school aan toe gaat. Hij was zeer 

onder de indruk! Dat kan ook niet anders, als beste school van Nijkerk, zeker 

gezien de prestaties van de leerlingen. 

mailto:tirza.bresser@pcogv.nl
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Zie het verschil! 

 

Met de directie zullen we dit jaar een aantal punten gaan oppakken. De volgende 

vergadering zullen we besluiten welke punten de prioriteit krijgen. Je kan hierbij 
denken aan het verminderen van de vele manieren van communiceren richting de 

ouders (weelmail, nieuwsbrief, app), betere lijnen richting de cluster directeur en 

algemeen directeur van de stichting en de Engelse taal in de groepen. Dit zijn 

ideeën die leven. Als jij een ander belangrijk punt hebt om op te focussen, mail 

ons die dan. 

 

Als laatste is meester Douwe namens Holk in de GMR (Gemeenschappelijke MR) 
toegetreden. Waar de MR het team helpt op de locaties Doornsteeg en Galjoen 

helpt de GMR de centrale directie op stichtingsniveau. 

 

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

. 

Tot de volgende keer, 

Met vriendelijke groet, Dagmar. 

 

Werken en leren in het onderwijs 

Wil je werken in het basisonderwijs of speciaal (basis-) onderwijs? 

 

WERKEN EN LEREN IN HET ONDERWIJS 

Wil je graag een bijdrage leveren aan goed onderwijs? Denk je aan betaald werken 

en studeren? Wil je kinderen individueel of in kleine groepen te begeleiden? Dan 

is een baan als zijinstromer of aspirant-leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs 

iets voor jou. 

 

WAT IS EEN ASPIRANT-LEERKRACHT? 

In deze baan ondersteun je de leerkracht bij de dagelijkse gang van zaken door 
het begeleiden en helpen van de kinderen bij hun taal- en rekenopdrachten, bij 

het nakijken van (huis-)werk, het organiseren van activiteiten, zien of kinderen 

goed in hun vel zitten en overige activiteiten in de klas. Tegelijkertijd volg je een 

opleiding om je bevoegdheid als leerkracht te halen. 

 

HOE WORD IK ASPIRANT-LEERKRACHT? 

- Je bent op hbo- of wo-niveau afgestudeerd 

- Je weet kinderen te motiveren en te ondersteunen 

- Je bent goed in taal en rekenen 

 

WAAR GA JE WERKEN? 

Bij een van de 16 schoolbesturen voor basisonderwijs en speciaal (basis-

)onderwijs in het Regionaal Transfercentrum (RTC) Gelderland – Utrecht. 

mailto:mr.hk@pcogv.nl


Kindcentrum Holk: Vernieuwend   |   Kennis    |   Lef    |   Verbinding 

 

 
 

 

Zie het verschil! 

 

WAAR GA JE STUDEREN? 

Je kan je opleiding volgen bij een van de vier hogescholen in de regio. In 

samenwerking met jouw studiebegeleider creëer je een opleidingstraject op maat 

dat past bij jouw kennis en ervaring. 

 

PROGRAMMA 

Het webinar wordt verzorgd door vertegenwoordigers van de besturen en 

hogescholen. Het programma ziet er als volgt uit: 

19.00 – 19.15 uur | digitale inloop 

19.15 – 19.30 uur | opening en welkom 

19.30 – 20.00 uur | wat houdt werken en leren in ? 

• voor de werkgever 

• voor de hogeschool 

• voor de aspirant-leerkracht 

20.00 – 20.15 uur | ruimte voor vragen 

20.15 – 20.30 uur | afsluiting en noteren contactgegevens 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

• 17 november 2021 van 19.15 tot uiterlijk 20.30 uur 

• Deelname via een online link 

• Meld je aan via coordinatiepuntrtc@pentarho.nl en ontvang de link 

• Bij vragen kun je contact opnemen met Lizelot Zantboer (coördinatiepunt RTC)  

  op telefoonnummer 06 - 82477817. 

 

 

 

Kalender  

04  november  Schoolfotograaf 

22-03december  LOL gesprekken 
02 december  Sinterklaasfeest 

22 december  Kerstviering 

24 december  Alle leerlingen vrij 

27-07januari  Kerstvakantie 
11 januari  MR vergadering 

13 januari  GMR vergadering 

17-28januari  Cito M toetsen 
 l 
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Zie het verschil! 

Bijlagenmtraject 
O 
Doneer je kleding aan het goede doel 

Zijn jouw kledingkasten weer opgeruimd? Lever je gebruikte kleding bij ons in! Zo draag 
je bij aan de hulp aan mensen die leven in armoede én krijgt je kleding een goede 
bestemming. Door jouw kleding naar een inzamelpunt van Kom over en help te brengen 
kun je verschil maken in de levens van kwetsbare gezinnen in landen als Oekraïne en 
Moldavië! Tweedehands geeft anderen een nieuwe kans! Kijk ook op de 
website: www.komoverenhelp.nl/kleding 
  
Je kunt jouw kleding en schoenen in sterke zakken naar het volgende inzamelpunt 
brengen: Beurtschipper 14 in Nijkerk. Hartelijk bedankt! 
  
Sta je ook regelmatig met kleding in je handen die je al jaren niet meer draagt? Wij 
hebben er een goede bestemming voor! Lever goede en gedragen kleding in voor diverse 
projecten van Kom over en help. Tweedehands geeft anderen een nieuwe kans! 
Inzameladres: Beurtschipper 14 in Nijkerk. De Klomperhoek, Klomperweg 99 in 

Lunteren. Meer informatie: www.komoverenhelp.nl/kleding 
  
Doneer jouw goede en gedragen kleding aan Kom over en help en steun daarmee 
projecten in Oost-Europa! Tweedehands geeft anderen een nieuwe kans! Inzameladres: 
Beurtschipper 14 in Nijkerk. Meer informatie: www.komoverenhelp.nl/kleding 
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