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Nieuws uit het Onderwijs.
Voelen, kiezen, liefhebben en sterken
Dit zijn de woorden die centraal staan in de Bijbelverhalen in deze periode. Een
tijd waarin we toeleven naar Pasen. Het gaat over voelen en gevoelens. In de
verhalen gaat het over Jezus die zieken geneest en in de storm op het meer laat
Hij zien aan de discipelen dat vertrouwen de angst kan wegnemen.
Kiezen doen we iedere dag. Door keuzes te maken leren we een een richting te
kiezen in ons leven. Keuzes vertellen veel over wie we zijn en hoe we het leven
zien. Jezus laat zien in de vergelijking tussen de smalle en de brede poort dat
kiezen ook betekent welke levensweg je kiest. Het laatste verhaal van het kiezen
is Jezus die door de poort heen Jeruzalem in gaat.
Het thema liefhebben helpt kinderen te ontdekken dat liefde een woord is wat
werkelijkheid wordt als je het omzet in daden. Je praat positief over een ander,
helpt de ander en kijkt naar elkaar om. In deze lastige tijd is dit extra belangrijk!
De paasverhalen gaan ook over de liefde die God voor de mensen heeft door het
sterven van Jezus wat we gedenken op Goede Vrijdag.
Het laatste woord in het thema is sterken. In dit thema denken we na waarom het
belangrijk is om elkaar te versterken op momenten dat je kwetsbaar bent.
Kinderen leren in dit thema ook dat het goed is zelf sterker te worden en daarnaast
samenwerken je als groep ook sterker maakt.
Kortom mooie woorden om over na te denken in dit thema in de bijzondere tijd
naar Pasen toe. Voelen, kiezen, liefhebben en sterken zijn belangrijk woorden in
ons leven en door de Bijbelverhalen en eigentijdse verhalen heen praten, luisteren
en denken we hier met elkaar over.
Personele zaken
Dag ouders,
Mijn naam is Petra Hijwegen. Ik ben 22 jaar en woon in
Nijkerkerveen. Sinds vorige week ben ik de nieuwe
onderwijsassistent op Kindcentrum Holk. Ik ben drie
dagen in de week aanwezig. Op maandag ben ik
aanwezig in groep 1 en 2 op de nieuwe locatie
Doornsteeg. Woensdag en donderdag begeleid ik
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groepjes leerlingen vanaf groep 3 tot en met groep 7 op locatie Galjoen.
In mijn schooljaren en daar omheen heb ik veel met kinderen gewerkt en ontdekt
dat ik het erg leuk vindt om met hen te werken. Daarnaast vind ik het erg leuk om
creatief bezig te zijn en ik zit op streetdance. Ook werk ik bij de Boni in Nijkerk en
heb ik een oppasbaan voor twee dagen in de week.
Ik kijk er naar uit om mij te mogen ontwikkelen in het team en ook uw kind(eren)
te mogen ontmoeten en verder te leren kennen.
Tot ziens!
Vriendelijke groet,
Petra Hijwegen.
Juf Willy gaat met Pensioen!
Na ruim 34 jaar werken binnen de peuteropvang waarvan de
laatste jaren binnen onze stichting gaat juf Willy aanstaande
dinsdag 16 maart afscheid nemen en genieten van haar
pensioen. We hebben dinsdagochtend een feestelijk
programma met de peuters en hopen haar hiermee een
onvergetelijke dag te geven!
Onderwijs
In de afgelopen weken hebben we alle kinderen getoetst en de beginsituatie na de
lockdown weer bepaald. Inmiddels zijn de rapporten uitgedeeld en worden de
resultaten in de komende LOL gesprekken met ouders besproken. De intern
begeleider juf Loes heeft met alle leerkrachten de resultaten besproken en
aansluitend zijn er veel groepjes leerlingen gemaakt die op verschillende
dagen/momenten in de week extra ondersteuning krijgen. U krijgt het via de
leerkracht te horen als uw kind hiervoor is ingedeeld. We hopen en verwachten
dat deze extra ondersteuning helpt in de beheersing van de leerstof en dat de
kinderen hiermee weer stappen in hun ontwikkeling maken.
Inmiddels zijn er in de verschillende ontwikkelteams weer de nodige stappen
gemaakt. Het ontwikkelteam rekenen heeft na onderzoek 2 methodes
geselecteerd die de komende weken in de praktijk worden uitgetest. Na de
meivakantie willen we de definitieve keuze maken voor een rekenmethode die
goed aansluit op het werken in leerlijnen en ons onderwijsconcept.
Het ontwikkelteam voor de zaakvakken heeft heel methodes en werkwijzes
onderzocht die een programma bieden voor de invulling van de zaakvakken.
Inmiddels zijn hier 2 methodes uit geselecteerd die verder onderzocht worden om
te kijken of deze voldoen aan onze visie en verwachtingen. Om niet alle methodes
na de zomervakantie in te voeren hebben we ervoor gekozen om de invoering van
het vernieuwde zaakvakkenonderwijs in jan 2022 te plannen.
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Een ander ontwikkelteam is bezig met de vernieuwing van De Vreedzame School.
Deze methode gaat al een tijdje mee en we willen deze graag opfrissen en
zodoende is dit ontwikkelteam op zoek gegaan naar een methode die past bij de
tijd van nu en een mooie leidraad is in de thema’s die in de omgang met elkaar en
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen langskomen. In het nieuwe
schooljaar willen we deze methode gaan gebruiken.
Het ontwikkelteam Doornsteeg is zo goed als klaar met zijn opdracht. Het nieuwe
kindcentrum is klaar en in bedrijf. In de komende tijd worden de puntjes op de i
gezet wat de inrichting betreft. We zijn trots en blij met onze nieuwe locatie!
Het laatste ontwikkelteam is bezig met de ontwikkeling van de rijke leeromgeving
in de onderbouw. We willen het speel -en leeraanbod voor de kinderen uitdagender
en creatiever maken. De teamleden van unit 2 zijn hier mee bezig!
In het nieuwe schooljaar start ook een nieuwe locatieplanperiode voor 4 jaar. Dit
betekent dat wij voor beide locaties van ons kindcentrum een nieuw locatieplan
gaan maken op basis van het nieuwe koersplan van stichting PCOGV. Het
koersplan gaan we verbinden met de ontwikkeling van onze beide locaties. We
willen het onderwijsconcept en de eigenheid van Holk op beide locaties behouden
en hier weer nieuwe stappen in maken! U hoort hier tzt meer over.
Tevredenheidspeilingen
In november 2020 zijn de tevredenheidspeilingen afgenomen bij ouders,
leerlingen en personeel. We willen deze uitkomsten graag met u delen. U kunt
deze vinden in de bijlage die we met de nieuwsbrief meesturen.
De tevredenheidspeilingen worden met het team en de MR besproken. De
verbeterpunten die we hier uithalen gaan we meenemen in het nieuwe locatieplan
of in de komende tijd als actiepunten neerzetten en uitvoeren.
Nieuws vanuit de MR
februari 2021
Zo, de eerste week na de voorjaarsvakantie zit er op. Kinderen gaan weer lekker
naar school. Er wordt veel geleerd, gespeeld en lekker gekeet.
De werkgroep continurooster is voor de eerste keer bijeengeweest. De werkgroep
onderzoekt alle aspecten van een mogelijke verandering in het rooster. Jullie
moeten daarbij denken aan het model van continurooster, maar ook over de
praktische invulling van het rooster: hoe deel je de lunchpauze het beste in voor
de leerlingen en leerkrachten - is daar een goed voorbeeld van. Externe
professionele begeleiding helpt met het doorrekenen van een aantal roosters en
kijkt dan naar kosten die worden gemaakt en de lesuren die worden geboden. Er
komt, zoals jullie kunnen lezen, nog heel wat kijken bij dit proces.
Deze maand is de laatste maand dat je je kan aanmelden voor de MR voor de
komende drie jaar. Lijkt het je leuk en interessant om achter de schermen van de
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school van je kinderen te kijken en mee te denken over de toekomst van de school,
meld je dan aan. Dit kan door een email te sturen naar mr.hk@pcogv.nl. Na de
sluitingsdatum zullen we bericht geven aan de ouders die zich hebben aangemeld
voor nadere informatie.
Ook de Activiteiten Commissie heeft nieuwe leden nodig. In de AC zitten
enthousiaste ouders die het team van leerkrachten helpen met de organisatie van
feestelijke activiteiten voor de leerlingen. De AC moet nu de twee vestigingen van
Kindcentrum Holk, Galjoen en Doornsteeg, verzorgen. Daar komt nog bij, dat aan
het einde van elk schooljaar een aantal AC leden zal aftreden omdat hun kinderen
van school gaan. En daarom is de AC dus op zoek naar nieuwe leden. Als je meer
zou willen weten over de AC, kijk dan eens op de website, https://kindcentrumholk.nl/activiteitencommissie/. Lijkt het je nu al leuk om mee te helpen of wil je
extra informatie, stuur dan een email naar ac.hk@pcogv.nl.
Met vriendelijke groeten, Dagmar Klaassen.
Activiteitencommissie
Door de coronatoestand zijn wij minder zichtbaar in en om school. Achter de
schermen zijn wij betrokken bij veel activiteiten waar jullie als ouders misschien
geen idee van hebben. Via de Holker Babbel zullen wij daarom regelmatig laten
weten waar we mee bezig zijn. En om jullie mee te nemen in waar de
ouderbijdrage die jullie betalen aan wordt besteed.
De Activiteitencommissie bestaat nu uit 8 dames, Gerrie van de Poll, Sandra
Hogeveen, Frouke Bloemendal, Daphne Kraaikamp, Hester Wilms, Sigrid van
Kleinwee, Mariska Rademaker en ondergetekende, die zich per activiteit splitsen
om samen met een aantal leerkrachten invulling te geven aan de feestelijkheden
op school Holk.
Na de persconferentie van 8 maart heeft de AC goede hoop dat de geplande
activiteiten voor de rest van dit schooljaar, behalve de Veluwe Wandeltocht, door
kunnen gaan. Wij weten zeker dat de kinderen uitkijken naar het kleuterfeest, het
schoolreisje en het kamp voor groep 8. Activiteiten die afgelopen schooljaar helaas
niet door konden gaan. Ad hoc hebben we toen met Nijkerk Sportief en Gezond
een gezellige en coronaproof sport- en speldag georganiseerd, maar wij snappen
dat een schoolreisje, zeker je eerste, een hele andere beleving heeft. Nu net na
de voorjaarsvakantie plannen we samen met de betrokken leerkrachten de
paasviering en de Koningsspelen. De AC zorgt hier voor wat drinken en eten.
Het is voor ons belangrijk dat de ouderbijdrage die wij innen wordt teruggegeven
aan de kinderen op Holk. Om alle activiteiten te kunnen blijven doen en met de
opening en betrokkenheid van Holk Doornsteeg zijn wij op zoek naar ouders die
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ons willen helpen. Dat kan door je aan te sluiten bij de AC, maar wij benadrukken
dat hulp van ouders per activiteit ook heel erg welkom is.
Op de website van Holk kun je lezen hoe de AC werkt en bij welke activiteiten wij
helpen: https://kindcentrum-holk.nl/activiteitencommissie/.
Lijkt het je leuk om lid te worden van de AC, bij een activiteit te helpen of wil je
wat meer info, stuur ons dan een mailtje: ac.hk@pcogv.nl.
Vriendelijke groet,
Angélique Haverkamp

Kalender
12
maart
19
maart
15-26maart
24
maart
26
maart
01
april
02
april
05
april
09
april

Groep 2 naar school(2)
Groep 2 naar school(3)
LOL gesprekken (digitaal)
Studiedag vervalt! leerlingen gaan naar school
Groep 2 naar school (4)
Paasviering
Goede vrijdag
2e paasdag
Groep 2 naar school (5)

Bijlagen

R0
KidsLab online! Op de website van de bibliotheek vind je het KidsLab. Deze
labs bieden elke woensdag en zaterdagmiddag online een superleuke workshop
aan (en in de vakantie ook op andere dagen)!
Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen meedoen. Onder
begeleiding van een labcoach gaan ze zelf aan de
slag met maak, bouw, en ontwerp workshops! Ze
hebben voor deelname een laptop of computer
nodig. Bij elke workshop staat beschreven welke
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spulletjes ze nodig hebben om mee te kunnen doen. Dat kunnen alledaagse
voorwerpen zijn.
Elke workshop start om 13.30 uur en het samen bouwen/maken/ontwerpen
duurt een uur.
En weet je wat het allerleukst is? Deze workshops zijn allemaal gratis te volgen!

Samenlezen met Delubas
De bibliotheek is nog niet
helemaal open! Dat is
jammer. Gelukkig zijn er
veel online mogelijkheden
om samen met je kind een
boek te lezen. Tijdelijk zijn
de samenleesboeken van Delubas digitaal beschikbaar. Neem eens een kijkje op
de website. Hier vind je een groot aantal boeken op allerlei AVI-niveaus. Van ‘Uk
wil de maan’ op AVI Start niveau tot ‘Het vuilniskonijn’ voor kinderen met het
niveau AVI M5 en M6. Natuurlijk zien we jullie, zodra dat weer mag, graag in de
bibliotheek om lekker zelf tussen de boeken te zoeken!

Is dat echt zo?
Is het nieuws wat we dagelijks zien wel echt? Wil je wat
meer leren over nepnieuws en zo de baas blijven over je
eigen mening? Kijk dan eens op de website
www.isdatechtzo.nl. Dit is een superhandige tip van de
bibliotheek voor kinderen in groep 7 en 8 en hun ouders.
Kinderen nemen veel informatie online tot zich en met
deze website zet je ze aan het denken; is alles wel waar
wat we online te zien en te horen krijgen? Op deze
manier kun je een gesprek voeren over het
computergebruik en ook nieuwe dingen ontdekken.

5
atieve knutselen te maken, leuke spelletjes te organiseren of bijvoorbeeld de verhalen van het weekend aan te
horen? Wij kunnen uw hulp onwijs goed gebruiken! We zijn op zoek naar (oproep) moeders, vaders, opa’s, oma’s
creatieve knutselen te maken, leuke spelletjes te organiseren of bijvoorbeeld Onze lessen starten weer
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