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Nieuws uit het Onderwijs.     
 

 

Nieuw jaar 

Allereerst willen we u allemaal een heel goed en gezond 2021 toewensen! We 

hopen dat we snel weer in gezondheid met elkaar onderwijs mogen geven aan alle 

kinderen.  

Het is een vreemde start om weer met thuisonderwijs te starten en in een leeg 

gebouw te werken. We begrijpen heel goed dat het voor de kinderen en voor u als 
ouders een flinke klus is om dit allemaal thuis te organiseren en de kinderen te 

begeleiden. We waarderen zeer de korte lijntjes en de goede samenwerking tussen 
u als ouders en het team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Dit is 

belangrijk om het thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven en contact te 

houden met de kinderen.  

 

In de vakantie heeft u uw kinderen kunnen opgeven voor de noodopvang als u 
werkzaam bent in een cruciaal beroep. We zien dat er veel gebruik van wordt 

gemaakt en het is een hele klus om de noodopvang goed te organiseren. 
Aanstaande dinsdag zal minister-president Rutte in de persconferentie vertellen 

wat de maatregelen voor de komende weken zullen zijn. Er sijpelt wel nieuws door 
dat er mogelijk een verlenging van de lockdown gaat zijn. Begin volgende week 

zal het Coronacrisisteam(CCT) van onze stichting overleggen hoe de noodopvang 
in de volgende weken worden ingevuld. We merken namelijk dat de druk op de 

noodopvang behoorlijk hoog is. Dit is ook een landelijk probleem.  

De noodopvang is echt opvang van kinderen. Naast de pedagogisch medewerkers 

zijn er ook dagelijks leerkrachten aanwezig die kinderen begeleiden in het werken.  

Verdere informatie over het vervolg krijgt u na dinsdag. 

 

Personele zaken 

Onderwijs 

Juf Ilonka heeft helaas nog steeds flinke rugklachten. Zij zal voorlopig nog niet 
kunnen werken. We hopen dat vooral de pijn en de beperkingen door behandeling 

langzaam minder worden.  
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Zie het verschil! 

Nieuwbouw Holk-Doornsteeg 

De planning van de nieuwbouw is helemaal verschoven door de lockdown. We zijn 
druk bezig met de inrichting van het gebouw en zorgen ervoor dat we startklaar 

zijn op het moment dat we open mogen. Als de scholen 18 januari open mogen 
gaan dan is dit ook het moment dat de deuren van Holk-Doornsteeg open gaan. 

Anders schuift de opening mee met de einddatum van de lockdown. Dit geldt voor 

zowel onderwijs als opvang. 

 

Hieronder vast een impressie van de inrichting: 

Unit 3 

 

Unit 2          Peuteropvang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderdagopvang 
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Zie het verschil! 

Als u uw kind wilt aanmelden voor dagopvang, peuteropvang of BSO dan kunt u 
hiervoor contact opnemen met klantcontact@pcogv.nl of te bellen naar 0342-

729120 

Als u kind in de Doornsteeggroep ½ of ¾ zit en u maakt gebruik van de BSO dan 
gaan wij er vanuit dat u ook op de nieuwe locatie gebruik wilt maken van de BSO. 

Als dit anders is dan willen wij u vragen om dit door te geven aan 

klantcontact@pcogv.nl of te bellen naar 0342-729120 

 

Online escaperoom   

Aangezien de scholen nog dicht zijn willen wij als Nijkerk Sportief en Gezond graag 
wat extra's aanbieden op het gebied van bewegen.  

 
Wij gaan hiervoor op vrijdag 15 januari van 10:00-11:30u een Online Escape 

Room aanbieden voor de kinderen van groep 3 t/m 8, waarbij de kinderen door 
middel van meedoen met beweegspelletjes en challenges de buurtsportcoaches 

kunnen helpen ontsnappen! We werken met een livestream (net als met de online 
Koningsspelen afgelopen jaar), die te volgen is op ons YouTube 

kanaal https://www.youtube.com/channel/UC-ayqwxXKbNATHANrY-6CzQ 
 

Dit kunnen ouders thuis aanzetten, en dan kunnen de kinderen meedoen! 
Begin volgende week sturen wij nog wat meer informatie en een 

introductievideo.... 
 

Met sportieve groet, 

  
Lara Kreikamp 

Buurtsportcoach 
 

 
 
 
 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
Vanaf de kerstvakantie geldt er een lockdown en zijn de scholen gesloten. Het coronavirus en de 
coronamaatregelen hebben veel invloed op kinderen en gezinnen. De structuur valt weg, jullie 
hebben minder contact en misschien zorgen over je gezondheid.  Op www.groeigids.nl en 
www.nji.nl/coronavirus is veel informatie over dit onderwerp te vinden en kunt u ook chatten. U 
kunt ook contact met ons opnemen om met u mee te denken.  
Dit kan door te mailen naar ggd@vggm.nl of te bellen tussen 9.00-17.00 uur naar 088-355 6000. 
Hartelijke groet, 
Team Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Midden 
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Zie het verschil! 

Vakantierooster 2021-2022 
 

Herfstvakantie     18 oktober 2021 - 22 oktober 2021 

Kerstvakantie     27 december 2021 - 7 januari 2021 

Voorjaarsvakantie    28 februari 2022 - 4 maart 2022 

Goede Vrijdag en Paasmaandag  15 april 2022 - 18 april 2022 

Meivakantie     25 april 2022 - 6 mei (incl. Koningsdag) 2022 

Hemelvaart     26 mei 2022 - 27 mei 2022 

Pinksteren      6 juni 2022  

Zomervakantie     11 juli 2022 - 19 augustus 2022 

 
 
creatieve knutselen te maken, leuke spelletjes te organiseren of bijvoorbeeld Onze lessen starten weer 


