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Nieuws uit het Onderwijs.     
 

 

Personele zaken 

Bij deze een update over juf Ilonka en juf Joke. Juf Ilonka is weer 2x 2uur per 
week aan het werk. Langzaam wordt de belasting opgebouwd en komen we er in 

de praktijk achter hoeveel belasting haar rug aankan. Het is wel fijn dat er een 

stijgende lijn inzit en er uitzicht is op een goed herstel. 

Juf Joke heeft deze week de 4e ronde van de chemokuur gehad. Het is een pittig 

en intensief traject wat veel van Joke vraagt. Op de ‘goede’ dagen komt ze af en 
toe langs op school en blijft zo betrokken. Het is mooi om te zien dat Joke 

optimistisch is en we leven met haar mee in deze moeilijke tijd.  

 

Juf Linda 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Linda Lether, ik ben 27 jaar oud en woon samen 

met mijn vriend in een fijn appartement in Ede. 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te winkelen, kan ik 
genieten van een goede film/serie of een dagje weg met mijn 

vriend, familie of vrienden. 

Vanaf 1 maart ben ik in dienst bij pco, wie weet hebben we 

elkaar de afgelopen  weken al eens ontmoet.  

Ik werk 2 dagen op de kinderopvang (babygroep) bij de Koningslinde, en mag 3 

ochtenden de peuteropvang hier op locatie Holk komen versterken. Ik ben er op 
de maandag, dinsdag en vrijdagochtend. Ik heb er enorm veel zin in en we zullen 

elkaar binnenkort vast wel eens tegenkomen! 

Tot ziens & groetjes, Linda 

 

Opening BSO 

Vanaf aanstaande maandag gaat de BSO op beide locaties weer helemaal open. 
Alle ouders met een BSO contract hebben hier gisteren via Konnect(ouderportaal) 

een brief over ontvangen. De BSO start om 14.30u ipv van 15.00u. Dit komt omdat 

we een Corona continurooster draaien. Dit extra half uur heeft in dit continurooster 
nog geen invloed op het BSO contract. Als we besluiten om over te gaan op een 
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‘gewoon’ continurooster dan wordt u hier tijdig over geinformeerd en heeft dit ook 

een aanpassing van het BSO contract tot gevolg.  

 

Koningsspelen 

Op donderdagmiddag 22 april organiseren we voor de kleuters de Koningsspelen. 

Dat houdt in dat we dan spelletjes spelen op het plein. 

Helaas mogen hierbij geen ouders aanwezig zijn, maar we zullen foto's maken 

zodat jullie hier toch iets van meekrijgen.  

De kinderen mogen in rood-wit-blauw-oranje kleren naar school komen. 

De AC regelt drinken en wat lekkers voor deze middag. 

 

Op vrijdag 23 april vieren de groepen 3 t/m 8 de 
Koningsspelen. De kinderen mogen verkleed in 

rood/wit/blauw/oranje naar school komen. We gaan er 

met elkaar een feestelijke dag van maken. 

 

Nijkerk Sportief en gezond heeft een online Corona-proof programma bedacht, dat 
we in onze eigen klassen gaan volgen. Er zijn allerlei leuke challenges bedacht. Op 

donderdag beginnen we al met een stoepkrijtchallenge. Er is een live uitzending 
waarin ze beelden zullen laten zien vanuit de verschillende scholen. Er worden dus 

ook opnames gemaakt op onze school!  

Het thema van de Koningsspelen is ‘IK + JIJ = WIJ’. Door het delen van media 
(foto’s en filmpjes) tijdens de live uitzending wil Nijkerk sportief en Gezond 

saamhorigheid creëren, op alle scholen zijn de kinderen 

tegelijkertijd met hetzelfde bezig.   

Ouders kunnen met de aftermovie ook nagenieten van de 
Koningsspelen.  Er wordt op deze dag voor een tussendoortje en 

wat drinken gezorgd!  

 

Ter aanvulling vanuit de stichting. 

Koningsspelenlied 2021 We zien om ons heen dat christelijke scholen het 
Koningsspelenlied 'Zij aan zij' van Kinderen voor Kinderen niet langer laten horen 

of zingen. In het liedje zingen de kinderen 'Jiggyjig', wat straattaal is voor 
geslachtsgemeenschap. Hoewel we er vanuit gaan dat de schrijvers van het lied 

dit anders hebben bedoeld, willen ook wij eventuele ongewenste associaties 
vermijden, die niet passen bij de leeftijd van de kinderen en bij de identiteit van 

onze stichting. De organisatie van Koningsspelen Nijkerk kiest er daarom voor het 
lied van 2017 te gebruiken voor de opening. Dit lijkt ons een prima lijn om te 

volgen binnen alle PCOGV kindcentra. Dit houdt in dat we dit jaar de Koningsspelen 

feestelijk openen met een van de liederen van voorgaande jaren. 
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Verkeerssituatie Doornsteeg 

Een nieuwe locatie in een nieuwbouwwijk waar nog volop wordt gebouwd is een 
uitdaging wat betreft het veilig krijgen van de verkeerssituatie voor de 

schoolgaande kinderen. Het is wennen aan de nieuwe situatie en afstemmen 
tussen Holk en het Baken wat betreft de haal en brengtijden. Deze zijn verschillend 

en zodoende is er zeker op woensdag en vrijdag vaak spelen en ophalen op 
hetzelfde moment. Zolang het speelterrein aan de overkant nog niet klaar is blijft 

dit schipperen. We willen u als ouders vragen om bij het ophalen zoveel mogelijk 
op de stoep te wachten zodat de leerlingen van het Baken kunnen spel op de Kiss 

& Ride zone. Zo houden we het enigszins gescheiden.  

Er gaat de komende weken ook gewerkt worden aan de wegen van de Doornsteeg 

en de Hofstee. We hebben bericht gekregen dat een deel van de Doornsteeg  van 
wk 17-19 is afgesloten. Gelukkig valt dit grotendeels in de meivakantie maar 

belangrijk om wel rekening mee te houden. 

 

Hallo vanuit de MR   april 2021 

31 Maart 2021 is de inschrijving voor de verkiezingen van de MR voor de komende 
drie jaar gesloten. In totaal hebben zich vier ouders voor de twee beschikbar 

posities ingeschreven. Twee ouders komen van vestiging Doornsteeg en twee 
ouders komen van vestiging Galjoen. Wij als MR zijn erg blij dat zo ouders zich 

beschikbaar stellen. Het stelt ons gelijk ook voor een vraag die is ontstaan met 

het openen van de vestiging Doornsteeg. 

 

Met twee vestigingen willen we ook leerkrachten en ouders van de twee 

vestigingen in de MR hebben zitten, als dat mogelijk is. We hebben er daarom voor 

gekozen om de beschikbare posities te verdelen. Van de in totaal zes posities die 
in de MR beschikbaar zijn (drie ouders en drie leerkrachten), worden er vier 

ingevuld door twee ouders en twee leerkrachten van vestiging Galjoen en de 
overige twee posities door een ouder en een leerkracht van vestiging Doornsteeg. 

Deze verdeling is overigens tot stand gekomen op basis van aantallen leerlingen 

op een vestiging. 

 

Op deze manier willen we iedere vestiging zo goed mogelijk ondersteunen. Met de 

start van het nieuwe schooljaar en de eerste bijeenkomst van de MR is de nieuwe 

MR bekend. 

 

Zijn er nog meer belangrijke dingen gebeurt op school? We zijn gestart met het 

nieuwe rooster tot 14:30. We hebben kunnen lezen hoe het is gesteld met de 
tevredenheid binnen het kindcentrum en eindelijk, eindelijk lijkt het een beetje 

mooi weer te worden! 

 

Tot de volgende keer, 

Met vriendelijke groet, Dagmar Klaassen. 
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Activiteitencommissie 

Op dit moment zijn wij bezig met de inkopen voor de Koningsspelen, de 

schoolreisjes en het kleuterfeest. 

  

Samen met het team van Holk kijken we of de datum van 20 mei voor de 

schoolreisjes haalbaar is. Als dat duidelijk is, beslissen we ook wanneer het 
kleuterfeest is. De boekingen voor de schoolreisjes zijn gemaakt, dus er is in ieder 

geval plek voor ons op 20 mei. 

  

Tijdens de Koningsspelen op vrijdag 23 april zorgt de AC voor een 10-uurtje. De 

kinderen hoeven die dag dus alleen een lunch mee te nemen. De kleuters gaan op 
donderdagmiddag 22 april spelletjes doen. Die dag is er ook voor hen drinken en 

een gezond tussendoortje. 

  

Voor de Koningsspelen versieren we op woensdagmiddag 21 april het schoolplein 
van de Doornsteeg en die woensdagavond het schoolplein van het Galjoen met 

vlaggetjes. Wij zijn op zoek naar een aantal ouders die ons hierbij wil helpen. Stuur 

ons een mail ac.hk@holk.nl als je kunt helpen. 

  

Tijdens de viering van Pasen had de AC met een pakje Taksi en cheez dippers het 

10-uurtje geregeld en voor elke klas waren er chocolade eitjes. In de groepen 1 
t/m 4 waren de eitjes verstopt. Er is goed gezocht en gesnoept. Het budget voor 

deze activiteit was €200. Er is € 186 uitgeven. 

  

Dit schooljaar is ongeveer 75% van de ouderbijdrage geïnd. Voor de verschillende 

activiteiten, zoals Sinterklaas, kerst, schoolreisjes, kleuterfeest etc. is dit jaar 
€8.655 begroot. Er staat een reserve op de rekening. Samen met Kees en de MR 

bekijken we waar we dit aan gaan besteden. Het wordt in ieder geval iets waar de 

kinderen plezier aan hebben. 

  

Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief heeft 1 ouder ons benaderd om te komen 

helpen. Fijn! Lijkt het je ook leuk om te helpen of wil je vrijblijvend kennis maken, 

stuur ons dan een mail: ac.hk@holk.nl. 

  

Vriendelijke groet, 

Angélique Haverkamp 

 

  

  

  

  

mailto:ac.hk@holk.nl
mailto:ac.hk@holk.nl
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Kalender  
22 april  Koningsspelen voor unit 2 

23  april  Koningsspelen voor unit 3 en 4 
27  april  Koningsdag, alle leerlingen vrij 

03-14 mei  Meivakantie 
20 mei  Schoolreisje, kleuterfeest(ovb maatregelen) 

24 mei  2e pinksterdag, alle leerlingen vrij 

 
 

 
 

 
Bijlagen 

 
Doneer je kleding aan het goede doel 

 
Zijn jouw kledingkasten weer opgeruimd? Lever gebruikte kleding in voor 

kwetsbare mensen die leven in armoede. Door jouw kleding te doneren kunnen 
kinderen in landen als Oekraïne en Moldavië naar school of naar een 

dagopvangcentrum. Ze krijgen daar een voedzame maaltijd. 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: Stichting Kom over en help, Beurtschipper 14, 3861 SC 
Nijkerk. Hartelijk bedankt! 

 
 

  
 

http://www.komoverenhelp.nl/kleding
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