Stilte rond Kerst

Nr. 8 - 13 december 2018

In deze adventstijd staat gek genoeg de stilte centraal. Stilte waar we vaak naar kunnen
verlangen, maar die we te weinig hebben/ervaren. Men spreekt ook wel van de stilte
voor de storm. Want in deze stilte ervaren we een verlangen naar iets anders, iets
beters. Ons hart vol verlangen naar de geboorte van Jezus. Hij die ons op weg kan
helpen naar een betere wereld.
De groepen 1 t/m 5 vieren Kerst in de eigen groep. De kinderen uit de groepen 6 t/m 8
vieren Kerst gezamenlijk in het speellokaal van de Bizetlaan. We hopen dat we mooie
kerstvieringen met elkaar zullen hebben. Natuurlijk ook met inbreng van de kinderen.
Voor de groepen aan het Eijkmanplantsoen beginnen de vieringen volgende week
donderdag om 18:30 uur. Omstreeks 19:15 uur kunt u uw zoon/dochter uit de groep 1
weer ophalen in de klas. Op het plein is er van 19:15-20:00 uur een gezellig bijeenzijn
van alle ouders (groep 1 t/m 8) en leerlingen uit de groepen 1 t/m 5.
De kerstviering van de bovenbouw zal van 19:00-20:00 uur plaatsvinden in de speelzaal
van de Bizetlaan.
We hopen u te kunnen ontmoeten op het kerstplein dat de activiteitencommissie weer
georganiseerd heeft!
Rondom Kerst staan de deuren van alle kerken in Nijkerk weer wijd voor u open. Mocht
u geen trouwe kerkganger zijn, dan is het misschien een tip om met uw gezin deze
kerstgedachte samen met anderen te vieren. Er zijn ook speciale kinderdiensten. Zie
hiervoor ook de kerkagenda in de Stad Nijkerk.

Lerarentekort
Zoals u waarschijnlijk weet, is er een enorm tekort aan leerkrachten en zijn er nauwelijks
invallers te vinden. Gelukkig hoefden we de afgelopen maanden nog geen groepen naar
huis te sturen, omdat we enerzijds weinig zieke leerkrachten hadden en anderzijds
bepaalde ziekte gevallen creatief konden oplossen. Mochten we in de komende tijd toch
te maken krijgen met zieke collega’s en we dit niet kunnen oplossen, dan kan het
voorkomen dat u bericht krijgt om uw zoon/dochter thuis te laten blijven.
Wist u dat mensen die HBO of universitair zijn opgeleid een verkort traject kunnen
doorlopen op de PABO? Heeft u hier vragen over, loop dan even langs bij Ben Hiemstra.

Korte mededelingen


In de maand januari wordt de kas van de school altijd gecontroleerd. Zijn er
ouders (liefst met een financiële achtergrond) die deze kascontrole willen
uitvoeren? U kunt zich aanmelden bij Ben Hiemstra (directie.on@pcogv.nl )








Fijn dat onze activiteitencommissie weer geld ter beschikking heeft gesteld, zodat
al onze leerlingen kunnen/konden gaan schaatsen op het Plein bij Nijkerk on
Ice. De leerlingen genieten daarvan!
Binnenkort zullen we overgaan van
DigiDuif naar Social Schools. Social
Schools heeft namelijk Digiduif
overgenomen. U als ouders zult een
nieuwe app moeten downloaden.
Bijkomend voordeel is dat we straks ook
foto’s kunnen delen in een afgeschermde
omgeving.
Hiernaast kunt u alvast zien hoe mooi de
nieuwe lokalen eruit komen te zien. We
naderen echt de voltooiing.
Begin volgende week krijgt u het blad
van het consumenten blad OUDERS
Aan het eind van dit ONS-nieuws zit een
brief van Lunchkidz.

Nieuws van de BSO
Voor het afscheid van juf Kimberley hebben we samen een mooie kaart gemaakt.
Daarop hebben we onze namen geschreven en haar veel succes gewenst met haar
nieuwe baan in Laren.
De kinderen die de afgelopen periode jarig waren hebben hun eigen traktatie mogen
maken. Het smaakte daarom extra lekker en hebben we gesmuld van de versierde
eierkoeken, chips, popcorn en worstenbroodjes.
En....niet te vergeten, de eigen gebakken pepernoten, mmmmm omdat Sinterklaas ook
nog jarig was.
Inmiddels is de kerstboom al versierd en is er een kerstboom op het raam geknutseld.
Fijn Simone, dat je daarmee geholpen hebt.
Welkom op de bso: Luna, Elvira, Guus en Jasper.
Na de kerstvakantie, op maandag 7 januari komt juf Kim bij ons op de bso.
Wij hebben er zin in en zullen haar hartelijk ontvangen.
Bedankt juf Hetty, wij vonden het fijn dat je de afgelopen tijd bij ons op de bso kon zijn.
Iedereen gezellige feestdagen gewenst en een hele fijne vakantie.
Vriendelijke groet, Juf Willeke

Uw kind, ons kind!

Bridging Friendships
Op 7 december is het uitwisselingsprogramma ‘Bridging Friendships’
van start gegaan met een projectdag in de groepen 6 t/m 8. We zijn
gestart met het invullen van een ‘Evaluation sheet’. Dit formulier wordt
over 2 jaar nogmaals door de leerlingen ingevuld. Op deze manier kunnen we zien wat
de invloed van het project is geweest.
Vervolgens heeft iedere leerling een ontwerp gemaakt van het logo. Het logo bestaat uit
drie brugdelen. De drie scholen nemen ieder een gedeelte voor hun rekening. Uit alle
ontwerpen worden drie winnaars gekozen, waaruit het uiteindelijke logo samengesteld
zal worden.
Tussendoor werden er foto’s en filmpjes gekeken van onze Duitse en
Hongaarse collega scholen die dezelfde activiteiten in hun klassen deden.
Zo is de eerste brug geslagen!
Van 18-22 februari zullen we een aantal leerlingen en collega’s uit
Duitsland en Hongarije ontvangen. Op die manier zal ‘Bridging
Friendships’ nog meer concreet worden voor onze leerlingen!

Agenda
20 december:
19:15 -20:00 uur
21 december:
21 dec. t/m 4 jan.
11 januari:

18:30 -19:15 uur Kerstvieringen groepen 1 t/m 5
19:00- 20:00 uur Kerstvieringen groepen 6 t/m 8 op de Bizetlaan
Samenzijn van ouders en kinderen op het
schoolplein van het Eijkmanplantsoen
11.45 uur groep 1 t/m 5 vrij
12:00 uur groep 6 t/m 8 vrij
Kerstvakantie
8:30 uur Koffie inloop in de keuken beneden

Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen toe
en een
goed en gezond 2019!
Team Kindcentrum Oranje Nassau

Uw kind, ons kind!

Nieuwsbrief Lunchkidz
Beste ouders, verzorgers,
Wij werken op alle scholen nu met ons nieuwe
administratiesysteem. Voor velen geen probleem, maar voor andere
toch nog even lastig.
Dit is begrijpelijk en daarom nog even in deze nieuwsbrief een aantal
punten waarmee het wellicht wat duidelijker gaat worden voor
iedereen.
Het administratiesysteem waar we nu mee zijn gaan werken zal helemaal naar onze
hand gemaakt gaan worden met uiteindelijk een eigen app. Het systeem is dus nog
niet helemaal af en zal elke keer verbeterd worden, maar werkbaar is het wel voor u
en voor ons.
Wij merken dat er een aantal dingen bij veel ouders standaard vragen oproepen dus
die gaan we even in deze brief aan u uitleggen.
 U kunt alleen inloggen met GOOGLE CHROME en niet met Explorer.
Als u bijvoorbeeld de instellingen op het scherm niet goed ziet of het
emailadres van u niet kunt invullen is dit meestal het geval.
 Als u standaard dagen wilt invullen dan ziet u dat niet meer terug op een
koelkastlijst.
Wij gaan nog wel veranderen dat u in de agenda kunt zien welke dagen
gereserveerd zijn.
U kunt wel zelf zien onder de naam van het kind en dan structurele dagen wat
u heeft ingevuld.
 Wilt u uw kind incidenteel aanmelden dan kan dit tot 10.00 uur dezelfde dag.
U gaat dan op de naam van het kind staan en als u daarop klikt ziet u het
schuifje verplaatsen van afmelden naar aanmelden of andersom. Dan
bevestigt u daarna de wijziging en is het geregeld.
 Heeft u al een kind op school dat staat ingeschreven en een ander kind uit het
gezin komt nieuw op school en gaat ook overblijven. Dan vragen wij u een
mail te sturen met de naam van het kind, geboortedatum en groep. Dat mag u
mailen naar info@lunchkidz.nl.
Wij zullen er dan voor zorgdragen dat het nieuwe kind aan het gezin
gekoppeld zal worden.
Mocht u toch tegen een aantal zaken aanlopen dan kunt u ons altijd bereiken. Het
liefste via de mail.
info@lunchkidz.nl
Rest ons u hele fijne feestdagen te wensen met alle dierbare om
u heen!

Hartelijke groet,
Herna en Manon LUNCHKIDZ

Uw kind, ons kind!

