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Godsdienst
Komende weken gaan wij het met Trefwoord hebben over ‘Verfraaien’.
In dit thema lezen we het Bijbelverhaal over de Syrische generaal Naäman, een verhaal
dat ons aan het denken zet. Bijvoorbeeld over het gegeven dat hij (en ook wij) gevoelig
zijn voor uiterlijkheden. Maar dat dit zeker niet allesbepalend is.

Personele zaken
We willen u hartelijk bedanken voor de verwennerij op de dag
van de leraar.
Afgelopen week kregen ook een vijftal leerkrachten een speldje,
omdat ze 25 of 40 jaar lid waren van de vakbond CNV.

Nieuws uit de groepen
Zoals u weet, hebben wij een nieuwe website.
Zowel de leerkrachten en u als ouder(s)/verzorger(s) missen nu de mogelijkheid om
foto’s e.d. te delen/zien bij het ondernemen van een activiteit.
We moeten rekening houden met de nieuwe privacyregels. Momenteel zijn wij met de
makers van digiDUIF aan het onderzoeken of er een mogelijkheid is om hier een functie
aan toe te voegen, zodat u op de hoogte blijft van wat er in de groepen speelt. Dit wordt
dus vervolgd.

Brigadieren stopt na de herfstvakantie
In de vorige nieuwsbrief deden we een laatste oproep om meer brigadiers te krijgen.
Helaas heeft Frouke Stegeman van de activiteitencommissie geen enkele reactie
gekregen. Momenteel wordt er zeer onregelmatig gebrigadierd aan de Frieswijkstraat.
We kunnen dus geen zekerheid bieden dat uw zoon/dochter wordt geholpen bij het
oversteken. Daarom hebben we besloten om na de herfstvakantie te stoppen met het
brigadieren. We danken een ieder die de afgelopen jaren heeft geholpen om kinderen
veilig naar de overkant te begeleiden. Gelukkig is de oversteekplaats wel goed zichtbaar
voor automobilisten.
We hopen dat u nu zelf, waar nodig, uw zoon/dochter wilt begeleiden in het veilig
oversteken.

Nieuws uit de MR
Vorige week donderdagavond heeft de MR weer vergaderd. De belangrijkste
agendapunten waren: de invloed van Passend Onderwijs op school, het (landelijk)
lerarentekort, schoolplein/speelruimte Bizetlaan en de eerste ervaringen met het
continurooster dat gehanteerd wordt voor de groepen 6 t/m 8 en het eventuele vervolg
hiervan.

Bijeenkomst nieuw schoolplein
Een ‘nieuwe school’ en daarna krijgen wij ook een nieuw plein. Leuk om daarover na te
denken, maar ook ingewikkeld. Wat willen wij met ons plein, wat vinden de kinderen
leuk en hoe kijkt u als ouder(s)/verzorger(s) hier tegen aan?
Op woensdag 31 oktober a.s. willen we hierover brainstormen. Een externe adviseur
ondersteunt ons hierbij. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Om 19:30 uur wordt u verwacht bij het leerplein van groep 1 en 2. Deze avond zal tot
ongeveer 21:30 uur duren.

Welkom nieuwe leerlingen
We verwelkomen in groep 1a Jasper van Pelt. We hopen dat hij snel gewend is en een
fijne tijd bij ONS zal hebben!

Kinderboekenweek
Vorige week dinsdag was er in de school een speurtocht. De opdracht was om bekende
duo’s te zoeken, bijvoorbeeld Jip en Janneke.
De groepen 1 t/m 5 waren aan elkaar gekoppeld, dus de oudere kinderen waren
‘verantwoordelijk’ voor de jongere kinderen. De groepen 6 t/m 8 hebben dit met een
maatje uit de klas gedaan. Het was mooi om te zien hoe alle kinderen hiervan genoten!
Vanmiddag was er een voorleeswedstrijd voor de kinderen uit groep 7 en 8.
De voorleeskampioen van Kindcentrum Oranje Nassau is:
Coos Verhaar.Van harte!
Zij mag meestrijden om o.a. voorleeskampioen van Nijkerk te
worden.
Morgen is de kinderboekenruilbeurs weer op school. Alle
kinderen die bepaalde boeken niet meer lezen en er afstand
van kunnen/mogen doen, kunnen deze boeken morgen ruilen
met kinderen uit hun klas en/of andere groepen.

Vragen rondom continurooster
Van (nieuwe) ouders krijgen wij steeds meer de vraag of wij overgaan naar een
continurooster. Sommige ouders en leerkrachten vinden dit wenselijk, anderen niet.
De bovenbouw volgt momenteel een continurooster, in verband met halen en brengen
van broertjes en zusjes op het Eijkmanplantsoen.
Dit schooljaar gaan we onderzoek doen naar het mogelijk overgaan op andere
schooltijden, zoals een continurooster.

Uw kind, ons kind!

Graag willen wij binnenkort, middels een ouderavond, de mogelijkheden met elkaar
bespreken en daarna zal in het nieuwe jaar een peiling onder ouder(s)/verzorger(s) en
leerkrachten gehouden worden. Dit traject zal samen met de MR doorlopen worden.

Korte mededelingen




Hieronder treft u informatie aan over de plusklas in Nijkerk voor begaafde
leerlingen die per 1 november in Nijkerk start.
Vorige week ontving u het toestemmingsformulier publicatie beeldmateriaal.
Mocht u het formulier nog niet hebben ingeleverd, dan vragen wij u dit nog voor
de herfstvakantie te doen.
De meisjes van de groepen 7 zijn vorige week kampioen van Nijkerk
geworden bij het Doornhof HV Voice Schoolhandbaltoernooi.

Agenda
Vrijdag 12 oktober:
Woensdag 17 oktober:
Vrijdag 19 oktober:
Maandag 22 t/m
vrijdag 26 oktober:
Maandag 29 oktober:
Woensdag 31 oktober:

Uw kind, ons kind!

’s Ochtends kinderboekenruilbeurs
8:30 uur Inloopspreekuur Gebiedsteam
Continurooster groep 4 en 5: 8:30-14:00 uur
Continurooster groep 6 t/m 8: 8:45-14:15 uur
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
8:30 uur Inloopspreekuur Gebiedsteam

Plusklas
Graag melden wij u dat er, na een intensieve periode van voorbereiding, vanaf 1 november twee
plusklassen binnen onze stichting PCOGV zullen starten. Dit gebeurt zowel in Barneveld (De
Branding) als in Nijkerk (Koningslinde), zodat we alle leerlingen van onze stichting die hiervoor in
aanmerking komen cognitief kunnen uitdagen en aanspreken op hun eigen niveau en zij met
ontwikkelingsgelijken om kunnen gaan.
Wij geven u graag wat uitleg over de plusklas.
De doelstelling van de plusklas is: tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van
hoogbegaafde leerlingen, zowel op intellectueel als op sociaal- emotioneel gebied met aandacht
voor specifieke vaardigheden zoals bijv. leren leren, leren denken, reflecteren op het eigen werk.
De plusklas biedt de mogelijkheid tot uitbreiding en verdieping van de lesstof aan de leerlingen in
combinatie met een verrijkt onderwijsaanbod in de klas. Dit houdt in dat de plusklas naast het
extra werk, zoals Levelwerk, komt en niet in plaats hiervan.
Om geplaatst te kunnen worden in de plusklas moet een leerling aan diverse criteria voldoen.
De Intern Begeleider bekijkt samen met de groepsleerkracht en/of de begaafdheidsspecialist van
de school of er kinderen zijn die nog meer uitdaging nodig hebben dan er bij bijv. Levelwerk
geboden kan worden. Dit zal doorgaans zijn op het gebied van leren.
Als er besloten wordt tot aanmelding dan worden de ouders op de hoogte gesteld en wordt er
een aanmeldingsformulier ingevuld. Dit formulier wordt samen met andere relevante informatie
naar de toetsingscommissie gestuurd welke de aanvragen beoordeelt aan de hand van de criteria
die in het Beleidsplan Meer- en Hoogbegaafdheid van de PCOGV staan.
De toetsing gebeurt twee keer per jaar, namelijk voor de zomervakantie en rond januari/februari.
De plaatsing wordt pas definitief na een proefperiode van uiterlijk 8 weken, dit ter beoordeling
van de plusklasleerkracht.
In iedere plusklas is plaats voor ca. 12 leerlingen. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan zal er
gebruik worden gemaakt van een wachtlijst.
In beide plusklassen zal een zelfde programma gedraaid worden waarbij aandacht zal worden
besteed aan het aanleren van o.a. een vreemde taal, het leren leren en het ontwikkelen van de
executieve vaardigheden (zoals bijvoorbeeld het op de juiste wijze starten met een taak en deze
geconcentreerd uit kunnen voeren). Er zal tevens aandacht zijn voor de ontwikkeling van het
analytisch, creatief en praktisch denken.
In de plusklas zal onder meer gewerkt worden aan projecten, het ontwikkelen van vaardigheden
voor het samenwerken, het aanleren van nieuwe vaardigheden, zoals bijv. programmeren en
daarnaast zal er aandacht zijn voor filosofie en de sociaal emotionele ontwikkeling.
Wekelijks zullen de leerlingen ook 1 à 2 huiswerkopdrachten meekrijgen welke zowel thuis als op
de eigen school gemaakt kunnen worden.
Er wordt voor gezorgd dat er geen overlap zal zijn met bijv. Levelwerk of ander extra materiaal
wat in de klas aangeboden wordt.
Voor beide plusklassen geldt dat zij op donderdagmorgen van 8.30 uur (inloop tot 8.45 uur) tot
12.00 uur plaats zullen vinden.
Nianka Sakkers wordt de plusklasleerkracht voor de locatie Barneveld e.o. (de Branding). In
Nijkerk zal Saskia van Damme de plusklasleerlingen van Nijkerk e.o. begeleiden op de
Koningslinde.
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u een mail sturen naar
hilda.luigjes@pcogv.nl.
Het plusklasteam
Coördinator: Hilda Luigjes-Fortuin
hilda.luigjes@pcogv.nl

Uw kind, ons kind!

