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Nieuws uit het onderwijs.     
 

 

Trefwoord 

‘Groeien’ 

Later als ik groot ben…..welk kind is er niet mee bezig? 

Groot zijn gaat om meer dan lengte alleen. Je mag meer, je kunt meer: 

vrijheid en zelfstandigheid! Groter worden staat voor een kind ook gelijk 

aan steeds meer serieus genomen worden. Dat je iets voorstelt, dat je 

iemand bent! 

En tegelijkertijd: Hoeveel verantwoordelijkheid kan een mens aan? Zijn 
sommige dromen niet te groot, zijn er grenzen aan de groei? Ieder mens 

groeit op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Dat vraagt om liefde en 

aandacht, maar ook om ruimte en aandacht. 

In de bijbelverhalen worden we uitgedaagd met de vraag: ‘Wat voor 

iemand wil je eigenlijk zijn?’. De weg naar een betere wereld begint met 

dienstbaarheid. Kan jouw (uw) eigen groei ook bijdragen aan het 
levensgeluk van andere mensen? En voeg je dan ook de daad bij het 

woord? 

 

Personele zaken  

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

ontwikkelingen op beide locaties: 

 

Meester Kees  

Het gaat beter en hij is een paar dagdelen op locatie aanwezig. Afhankelijk 

van de reactie hierop, wordt de belastbaarheid opgebouwd. 

 

Juf Willeke  

Juf Willeke gaat voorzichtig vooruit en we gaan plannen of ze weer enkele 

uurtjes op locatie kan komen. 

 

Juf Joke  

Juf Joke heeft bij de laatste controle te horen gekregen dat ze pas over 
een jaar terug hoeft te komen! Dat was natuurlijk heel fijn nieuws om te 



Kindcentrum Holk: Vernieuwend   |   Kennis    |   Lef    |   Verbinding 

 

 
 

 

Zie het verschil! 

horen. Het plan is dat zij na de voorjaarsvakantie voorzichtig haar 

werkzaamheden weer gaat opbouwen. 

 

Juf Tirza 

Juf Tirza is door ziekte uitgeschakeld. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat 

duren, maar we verwachten haar niet op korte termijn weer terug. 

 

Cito Toetsen 

Van 17 t/m 28 januari worden er in de groepen 3 t/m 8 citotoetsen 
afgenomen. Leerkrachten krijgen zo, naast de resultaten van toetsen die 

bij een methode horen, een ‘methode-onafhankelijk’ beeld van de opgedane 

kennis. 

Voor iedereen is het belangrijk om een zo breed mogelijk beeld te krijgen 

van ieder kind.  

In de weken van 14 en 21 februari zijn er vervolgens weer LOL-gesprekken. 
U krijgt nog te horen of we de gesprek online of ‘gewoon’ op school kunnen 

gaan voeren. 

 

Instroomgroep Doornsteeg 
Juf Gitte is achter de schermen al begonnen met de voorbereidingen van de 

instroomgroep die op 7 maart zal starten op de locatie Doornsteeg. We 

groeien als school zo snel dat dit mogelijk is. We wensen Juf Gitte succes 

met de voorbereidingen en alvast een goede start met de kinderen! 

 

Nieuws vanuit de opvang! 

Vanaf 9 maart gaat de bso op woensdag open. Deze opvang vindt plaats op 
locatie Doornsteeg. De opvangtijden zijn van 12.30-18.00 uur.  
 

Zit uw kind op locatie Galjoen en wilt u graag gebruik maken van de bso op 

woensdag, dat kan! Wij zorgen ervoor dat uw kind op locatie Doornsteeg 
komt. U kan uw kind eind van de middag op locatie Doornsteeg ophalen. 
 

Ook hebben we nog een aantal plekken beschikbaar op de vso en bso op 

maandag, dinsdag en donderdag. 
 

Heeft u interesse in opvang op vrijdag? Schrijf uw kind dan gerust in, als er 

genoeg inschrijvingen zijn kunnen we ook bso aanbieden op de vrijdag. 
 

Heeft u interesse in (extra) opvang? U kan via de site van onze school heel 

makkelijk uw kind inschrijven. Na inschrijving wordt er door de afdeling 

planning contact met u opgenomen. 
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Zie het verschil! 

Nieuws uit de MR  

Hallo vanuit de MR! - Januari 2022 

 
De eerste maand van het jaar is al weer bijna voorbij en ik heb het gevoel 

dat het steeds sneller gaat. De school draait zo goed als iedereen kan, dus 

soms valt inderdaad door omstandigheden een dag weg. Echter, als je 

hoort dat leerkrachten een deel van de BSO overnemen om die door te 

laten gaan moeten we echt heel blij zijn met dit team van leerkrachten en 
begeleiders.  

 

We hebben vanuit de MR het jaarplan rond. Dit is einde van de maand te 

vinden in de documentenmap van de MR. Het jaarplan geeft ons als 
ouders een overzicht wat wanneer gebeurt op school, zodat we ons goed 

kunnen laten informeren. 

 

Ik hoop dat jullie de brief over het leiderschap hebben doorgenomen. Er is 
het een en ander veranderd op Holk, en de twee vestigingen. Te veel werk 

voor 1 directeur en 1 IBer, dus dat zijn er nu 2, met Kees die terug aan 

het komen is en Holk-Doornsteeg gaat doen (blij mee), en Loes die de rol 

van Kees op Holk-Galjoen overneemt (blij mee). Samen met Martijn 

(clusterdirecteur van de twee vestgingen) houden ze de vestgingen 
draaiend. 

 

Vanavond wordt hopelijk bekend gemaakt dat de horeca weer tot 22:00 

open mag en dat we weer kunnen kijken bij het sporten. Dat zou nog 
eens een mooi einde zijn van januari 2022!  

 

Tot zover deze maand. Zoals altijd kan je ons bereiken via de mail op 

mr.hk@pcogv.nl. 
 

Tot de volgende keer, groeten, Dagmar. 

 

 

 

 

Kalender 

14-25 februari  LOL-gesprekken 

23 maart   Studiedag. Alle kinderen zijn vrij! 
26 febr. t/m 6 maart Voorjaarsvakantie 
 
 l 
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Zie het verschil! 
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