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Nieuws uit het onderwijs.
Trefwoord
Zie je het?
Afgelopen zondag was het eerste advent. We zijn op weg naar kerst.
Verwachtingsvol kijken we vooruit naar de geboorte van Het Kind.
Het thema ‘Zie je het?’ van Trefwoord, gaat over hoe we in de wereld om
ons heen tekenen kunnen ontdekken van wat er nog niet is, maar wat wel
werkelijkheid kan worden. In de Bijbel vinden we indrukwekkende
verhalen over profeten die hier heel goed in zijn.
Te midden van dreiging en duisternis droomt Jesaja over een toekomst
van vrede en welvaart. Kritische en bemoedigende woorden helpen om
anders te gaan kijken. En als je anders kijkt, ziet de wereld er anders uit.
In dit thema worden kinderen zich ervan bewust dat mensen op
verschillende manieren naar de wereld kunnen kijken. Ze ontdekken de
betekenis van kleine tekenen van een meer duurzame wereld en een
wereld van vrede en rechtvaardigheid. Helpt u de kinderen mee om goed
te laten kijken?

Personele zaken
Bij deze geven we u weer een update wat betreft de personele
ontwikkelingen op beide locaties:
Meester Kees heeft inmiddels verschillende onderzoeken gehad en de
oorzaak van de klachten is gelukkig gevonden. In de komende periode
hoopt hij met therapie te werken aan herstel en van daaruit ook het werk
weer op te bouwen.
Juf Willeke is nog aan het herstellen van haar hernia. Ze gaat langzaam
vooruit, maar het herstel heeft tijd nodig. De behandelaars blijven goede
hoop houden op volledig herstel.
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Juf Joke gaat met stapjes vooruit en de vermoeidheid neemt gelukkig wat
af. Er volgen nog twee behandelingen voor de immuuntherapie en dan is
deze therapie afgerond. Juf Joke kijkt er naar uit om gedoseerd weer aan
de slag te gaan.

Corona besmettingen
Op Holk Galjoen hebben we een paar bizarre weken achter de rug, waarin
de besmettingen opeens hoog opliepen en kinderen en klassen naar huis
moesten. Dagelijks overleg met de GGD over de besmettingen en veel
overleg op school. Ieders flexibiliteit werd op de proef gesteld. Uiteindelijk
heeft de GGD besluiten genomen over het wel of niet naar huis sturen van
hele klassen. Ingrijpend voor kinderen, leerkrachten en ouders.
Bij u thuis was dat waarschijnlijk niet anders: testen, uitslagen, regels,
uitzonderingen, quarantaine thuiswerk, huiswerk, geregel en gedoe…
We zijn blij dat de rust inmiddels weer (grotendeels) is teruggekeerd. De
meeste klassen zijn weer compleet, hoewel we er nog niet compleet van af
zijn op school of in de gezinnen.
Dank voor uw thuishulp aan de kinderen! Dan merken wij hier op school
ook weer dat wij niet zonder elkaar kunnen.
Fijn om te merken dat na de persconferentie van vorige week vrijdag bijna
alle kinderen van groep 6 t/m 8 met een mondkapje op school verschenen.
We gaan vol goede moed verder en doen ons best om verdere besmettingen
buiten de deur te houden! Helpt u mee?
Tip: vraag een DigiD aan voor uw kind(eren). Dan kan er sneller en
gemakkelijker een afspraak gemaakt worden bij de GGD!

Sinterklaas
Op donderdag 2 december hebben we op het Galjoen en op Doornsteeg het
Sinterklaasfeest gevierd. Helaas zonder een haag van ouders bij de school.
Maar gelukkig wel met Sinterklaas, Pieten, pepernoten, cadeautjes,
surprises en heel veel gezelligheid! Wat mooi om dit feest toch te kunnen
vieren op school. AC bedankt voor alle hand- en spandiensten!

Zie het verschil!
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Kerst
Op woensdagavond 22 december, van 18.30 - 20.00 uur vieren we
met de hele school, met in achtneming van de maatregelen, het Kerstfeest
op Holk Galjoen. Ook voor de kinderen van Doornsteeg! Helaas moeten
we ook dit feest zonder ouders vieren….
We gaan met de kinderen (per groep) een wandeling maken in de buurt het
schoolgebouw. Tijdens deze wandeling komen de kinderen allerlei taferelen
tegen die te maken hebben met het Kerstverhaal. Daarnaast wordt er in de
klassen nog aandacht besteed aan het kerstverhaal en zal er na afloop van
de wandeling ook iets te eten en te drinken klaarstaan.
U mag uw kind(eren) brengen of zelf naar school laten gaan, als ze er
maar om 18.15 uur zijn! (wel eerst thuis eten!). Dan kunnen we om
18.30 uur starten. Na afloop, om ca. 20.00 uur, halen de oudste kinderen
hun jongere broertjes/zusjes op en gaan ze gezamenlijk naar huis (of
worden door u opgehaald). We zullen u over dit laatste nog nader
informeren om het ophalen gestructureerd te laten verlopen.

Tuin
Afgelopen week is hoveniersbedrijf Henk Hark bezig geweest met onkruid
verwijderen en het netjes maken van de ‘tuin’ rondom de school. Zowel op
het Galjoen als op Doornsteeg is de boel weer winterklaar!
Henk bedankt, het ziet er weer netjes uit!
Opslagruimte gezocht!
We zijn op zoek naar opslagruimte om ons extra meubilair op te slaan.
Hebt u, of weet u, een beschikbare ruimte? Dan horen wij dat graag via
directie.hk@pcogv.nl
Vakantierooster 2022-2023
Nu ook de GMR het rooster heeft goedgekeurd zijn de vakanties voor het
cursusjaar 2022-2023 definitief vastgesteld:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Paasmaandag
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
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24 t/m 28 oktober 2022
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
27 februari t/m 3 maart 2023
7 t/m 10 april 2023
22 t/m 5 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
10 juli t/m 18 augustus 2023
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Nieuws uit de MR
Nou, daar zitten we dan weer in bijna Lockdown. Terwijl ik dit schrijf is het
30 November en gaat het qua besmettingen dus duidelijk niet de goede
kant op, al stijgen de aantallen niet meer. Verplicht 1,5 meter is weer terug
en het kabinet wordt verweten niet streng genoeg te zijn. Ook is er in het
nieuws gecommuniceerd om de kerstvakantie te verlengen. We zullen zien
en kunnen er toch niets aan doen. Natuurlijk zijn er klassen in quarantaine
gegaan en is de hele school getest.
De AC is superdruk met het organiseren van de komst van de Sint en zijn
pieten. De dames ondersteunen de Sint met alles en zorgen ervoor dat de
Sint, gezien de corona, zo goed mogelijk op afstand kan blijven en maken
er een leuk feest van voor de leerlingen op school. Op 24 december konden
de schoenen worden gezet en deze bleken een dag later gelukkig ook goed
gevuld.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) - programma is ondertekend. In
juni van dit jaar heeft de MR zich al over de inhoud gebogen en hebben
we het programma akkoord bevonden. Het programma is bedoeld voor
herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.
Tot zover deze maand. Zoals altijd kan je ons bereiken via de mail op
mr.hk@pcogv.nl.
Tot de volgende keer, met vriendelijke groet, Dagmar

Kalender
02
december
22
december
24
december
27-07januari
11
januari
13
januari
17-28januari
l

Sinterklaasfeest
Kerstviering
Alle leerlingen vrij
Kerstvakantie
MR vergadering
GMR vergadering
Cito M toetsen

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

Zie het verschil!
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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

Vanuit Nijkerk Sportief en Gezond:
Wintersportspektakel in de kerstvakantie!
Op dinsdag 28 december en woensdag 29 december organiseren we in Hoevelaken en Nijkerk
verschillende sport- en beweegactiviteiten in de sporthallen. Met de huidige corona maatregelen is de
mogelijkheid hier nog voor, maar wij beseffen ons dat dit kan veranderen. Toch is beweging juist ook
erg belangrijk in deze tijd en zoeken wij constant manieren om hier toch op een goede manier op in te
spelen.
Mocht(en) uw kind(eren) interesse hebben, dan moet er aangemeld worden via de site. Wij (Nijkerk
Sportief en Gezond) communiceren vervolgens richting u als ouders wat de eventuele veranderingen
zijn in het programma, rekening houdend met de dan geldende maatregelen.

Zie het verschil!

