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Godsdienst
In de komende weken is het thema ‘Oplossen’. Hierbij een passend gebed.

God van alle mensen,
wat zit de wereld toch mooi in elkaar.
Een prachtige puzzel met miljarden stukjes.
Een stukje ik. Een stukje jij.
Een stukje gezin. Een stukje familie.
Een stukje school. Een stukje wijk.
Een stukje bomen. Een stukje bloemen.
Een stukje zon. Een stukje regen.
Niet elk stukje is mooi en makkelijk.
Sommige stukjes van onze wereld lijken weg te zijn
of beschadigd en gebroken.
Probleemstukjes die je niet zomaar
op de goede plek in de wereldpuzzel legt.
En toch, God, toch hoort elk stukje erbij.
Alleen dan is de wereld heel en compleet.
Help ons daarom met de moeilijke, lastige stukjes.
Help ons creatief te zijn
om oplossingen te bedenken
die we nu misschien nog niet zien.
Dat wordt flink puzzelen,
Maar met goede zin en samenwerken
Zal het vast een keer lukken.
Amen

Trefwoord 2019

Personele zaken
Onze coach voor kinderen, Nelleke Onland, heeft per 1 mei a.s. een nieuwe baan
gevonden. Binnen onze stichting PCOGV is geen structureel geld beschikbaar voor deze
functie, dus we konden Nelleke geen vastigheid bieden. Zowel Nelleke als wij vinden dit
heel jammer. We zijn haar erg dankbaar voor het werk dat ze doet en heeft gedaan en
wensen haar alvast heel veel succes bij Icare!
Margreet van Renselaar heeft aangegeven minder te willen werken. Met ingang van deze
maand heeft Marion Kruitbosch de taak als boven bouwcoördinator overgenomen. We
danken Margreet voor haar inzet de afgelopen jaren.

Opening gerenoveerd Kindcentrum
Op dinsdagmiddag 5 maart jl. is ons gerenoveerde gebouw
officieel geopend door burgemeester
Gerard Renkema. Een wijze uil bracht hem de sleutel van
de school. Daarna konden genodigden onze gerenoveerde
school bezichtigen.

Openingsfeest leerlingen
Vrijdag 12 april a.s. is er groot feest bij ONS. We vieren hierbij de opening van de
gerenoveerde school, met en voor de kinderen. Dit doen we door een heuse
circusvoorstelling op te zetten! Compleet met ‘dieren’, clowns en acrobaten! Onze
leerlingen gaan deze dag aan de slag om een mooie act neer te zetten, die u als
ouder(s)/verzorger(s) kunt komen bekijken in een echte circustent. Alle leerlingen
worden om 8:30 uur op school verwacht en krijgen dan alle instructies. Daarna mogen
we eerst zelf naar een mooie voorstelling kijken, zodat we genoeg inspiratie hebben om
een geweldige show neer te zetten. Alle leerlingen, ook de leerlingen uit de onderbouw,
zijn om 14:00 uur uit. Uiteraard wordt voor een lunch gezorgd.
U ontvangt van uw zoon/dochter nog een mooie uitnodiging voor de voorstelling waar zij
aan mee gaan werken. De voorstellingen zullen tussen 12:00 uur en 14:00 uur
plaatsvinden.
Voor de organisatie van dit mooie feest zijn we nog op zoek naar de hulp van een paar
(sterke) ouders. Donderdagavond 11 april a.s., van 19:00 uur tot 21:00 uur, wordt er
een circustent opgezet en ook vrijdag overdag hebben nog wat helpende handen nodig
bij het inrichten van deze tent. Mocht u in de gelegenheid zijn om hierbij te helpen, dan
kunt u mailen naar marion.kruitbosch@pcogv.nl. U mag zich ook altijd aanmelden bij de
groepsleerkracht, dan geven zij dit door.
We hopen met z'n allen op een geslaagd openingsfeest!

Uw kind, ons kind!

Winnaar Jeugdgemeenteraad
Voor het tweede jaar op rij waren ONSe kinderen uit groep 8 de winnaars van de
Jeugdgemeenteraad.
Guus Doornhof en Senna Brinkman presenteerden en verdedigden het plan om een
zogenaamd ‘funpark’ van het Eijkmanplantsoen te maken.
Zij kregen de meeste stemmen en hiermee hebben wij
€ 5000,- voor de aanleg van het park verdiend en een
debattraining voor alle leerlingen van groep 8.
Uiteraard willen wij ook de buurt mee laten denken over de
nieuwe groenindeling van het plantsoen.
Hiervoor zijn zij op 3 april bij ONS uitgenodigd.

Nieuws uit de BSO
Het thema van ons is ‘Smile, it’s Spring’.
Samen met de kinderen hebben wij aantal (knutsel)activiteiten bedacht voor dit thema.
Wij gaan onder andere moestuintjes en paaseieren knutselen. Voorbeelden van sport-en
spelactiviteiten zijn: schaapje schaapje, hanentikkertje en buskruit.
Maandag 11 maart mochten de kinderen een vriendje of
vriendinnetje van school uitnodigen om op de BSO te
spelen, dit was erg gezellig. Het plan is om dit vaker te
gaan doen.
Wij hebben met veel plezier de verjaardag van Bob, Sky
en Silvijn gevierd. Bob trakteerde heerlijk op chocolade,
Sky trakteerde op versierde cake en Silvijn heeft voor ons
bladerdeegworstjes gemaakt en getrakteerd.
Lieve groet,
Van de BSO leidsters Willeke en Kim

Korte mededelingen




In de voorjaarsvakantie heeft Regien van de Biezen het nieuwe
schoolaquarium weer helemaal opnieuw ingericht. Deze blikvanger staat weer
te schijnen in de hal van de school. Nogmaals hartelijk dank!
Afgelopen maandag hebben we u allemaal op de hoogte gebracht van het feit
dat we met ingang van het nieuwe schooljaar gaan werken met het
continurooster. De reacties deze week van ouders hierop waren enthousiast.
U heeft inmiddels via digiDUIF bericht ontvangen betreffende de overgang van
digiDUIF naar Social Schools. Aanstaande maandag zal de overstap
plaatsvinden en kunt u d.m.v. eenmalig inloggen (met de huidige
accountgegevens in digiDUIF) de app van Social Schools 3.0 gebruiken. Hiervoor
moet u nog wel de app van Social Schools 3.0 te downloaden uit de appstore.

Uw kind, ons kind!



Aanstaande woensdag kan er in onze school gestemd worden voor de Provinciale
Staten en het Waterschap. Dat vindt plaats in het nieuwe speellokaal. Helaas is
bij inspectie gebleken dat de hellingbaan te steil is. Daarom wordt begin
volgende week de ingang bij de peuteropvang verhoogd en zal voor de kleuters
van groepen 2 en de peuters tijdelijk gebruik worden gemaakt van de zij-ingang.

Agenda
Woensdag 20 maart:
Vrijdag 22 maart:
Maandag 25 maart
Vrijdag 29 maart:

Uw kind, ons kind!

8:30 uur Inloopspreekuur gebiedsteam (keuken beneden)
Opschoondag
Voorstelling cultuurkunst Museum Oud Nijkerk (groepen 5)
Vrije vrijdag groepen 1 en 2

