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Godsdienst
Aanwakkeren, dat doe je met een vuurtje dat smeult. Of met het vonkje enthousiasme
dat in een kind ligt opgesloten. Soms gebruiken we er woorden voor als aanmoedigen,
aansporen, prikkelen of motiveren. Ieder van die woorden heeft zo zijn eigen betekenis
en gevoelswaarde, maar altijd gaat het om het in beweging brengen en versterken van
iets dat sluimerend aanwezig is.
Voor de vorming van kinderen is het belangrijk dat de kwaliteiten die ze in huis hebben
ontwikkeld en uitgebouwd worden. Daarvoor hebben ze een uitdagende omgeving nodig
met inspirerende mensen die in hen geloven en het goede voorbeeld laten zien. Dit geldt
al helemaal op levensbeschouwelijk gebied. Gandhi, Martin Luther King, Erasmus, Alette
Jacobs, Nelson Mandela, allemaal mensen die op hun eigen wijze hebben laten zien wat
mens-zijn ten diepste kan betekenen. En daarmee een bron van inspiratie zijn geworden
voor anderen.
De Bijbelverhalen in deze periode van Hemelvaart en Pinksteren beschrijven de situatie
waarin Jezus’ leerlingen na Pasen verkeren. Hun grote inspirator en leraar is niet meer
onder hen aanwezig. En tegelijk ervaren ze hoe Jezus een bezieling in hen aanwakkert
die hen motiveert om door te gaan in zijn geest. Om werk te maken van een nieuwe
wereld vol gerechtigheid, vertrouwen en liefde

Sportdag 20 juni
Op donderdag 20 juni a.s. staat de jaarlijkse sportdag gepland. Ook dit jaar vindt de
sportdag plaats op het atletiekveld in Nijkerk. 's Morgens hebben de kinderen van groep
1 t/m 4 sportdag. 's Middags zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 aan de beurt. Dit
betekent dat de kinderen het andere dagdeel vrij hebben.
De groepen 1 t/m 4 starten om 9:00 uur met een gezellige opening up waar u ook van
harte voor bent uitgenodigd. Daarna gaan de kinderen verschillende sportieve
activiteiten doen. Om 11:30 uur kunt u uw zoon/dochter weer ophalen.
De groepen 5 t/m 8 starten om 12:30 uur. De bovenbouwgroepen gaan aan de slag met
verschillende sportieve spellen zoals voetbal, slagbal en trefbal. Om 14:45 uur zijn de
leerlingen klaar.
Verdere informatie over de sportdag ontvangt u via Social Schools.
U bent van harte welkom om deze dag te komen kijken!

Nieuws uit de peuteropvang
Bij deze willen we laten zien hoe gezellig het is voor de kinderen dat juf
Marjan, onze hulpmoeder, erbij is op maandag en vrijdag. Ook wij zijn
superblij met de hulp van Marjan en haar gezelligheid.

Nieuws uit de BSO
Samen met de kinderen hebben wij een aantal activiteiten bedacht voor
het thema ‘Zomerfitness’.
Sport en spel: bootcamp, workout, levend stratego, levend memory en
levend kwartet. In dit thema zal ook knutselen aan bod komen.
In de afgelopen periode hebben de kinderen een vriendje of vriendinnetje uitgenodigd
om op de BSO te komen spelen. Als uw kind dit leuk vindt, mag dit voortaan in goed
overleg met de leidsters.
Wij heten Guus en Pim hartelijk welkom bij onze BSO. Wij wensen jullie veel plezier bij
ons!

Medezeggenschapsraad
Binnenkort komt er een plekje vrij binnen de Medezeggenschapsraad (MR)!
De MR is op zoek naar gemotiveerde ouder(s) die zich beschikbaar willen stellen voor
deze vacature(s).
Wat is een MR?
Iedere school heeft een MR. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school.
Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. De MR praat over
verschillende onderwerpen mee, zoals formatie en continurooster. Voor een aantal
onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR, voordat er een
besluit genomen wordt. De MR is een belangrijk orgaan om mee te praten over het
beleid van de school. De leden van de MR vergaderen 5 à 6 keer op een avond per
schooljaar en worden voor een periode van drie jaar gekozen.
Lijkt het u interessant om de MR te komen versterken?
Graag ontvangen wij uiterlijk 6 juni 2019 een mail naar mr@pcogv.nl waarin u zich
voorstelt.
Indien na 6 juni blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, dan zal er
een online verkiezing plaatsvinden, waarbij alle ouders van de school een stem
uitbrengen op hun kandidaat. Wilt u eerst met iemand uit onze MR oudergeleding
praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen?
Neem dan contact op met Linda Meeuwissen, Christa Smits of Gea Horsman.

Activiteitencommissie
Als Activiteitencommissie (AC) organiseren wij gedurende het schooljaar diverse
activiteiten voor de leerlingen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze school. Als
AC steunen wij volledig op een aantal vaders en moeders die telkens hun schouders
zetten onder weer een activiteit. Naast hard werken en samenwerken valt er één
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kwaliteit vooral op: wij zeggen nooit ‘nee’ en zorgen ervoor dat activiteiten altijd volop
kunnen draaien.
Vorige week hebben wij afscheid genomen van vier personen die er altijd waren. Zij
hebben meerdere jaren klaargestaan voor de school. Boukje Mannens, Petra Bouw,
Suzanne te Wierik en Froukje Beije: wij zijn jullie veel dank verschuldigd en gaan jullie
absoluut missen!
Gelukkig zijn er ook dit schooljaar weer versterkingen bijgekomen. Ylona Schrik, Jonna
van Doodewaard en meest recent Gerben van Dijk.
Samen met de rest van groep gaan wij dit schooljaar nog een paar activiteiten mede
verzorgen; de Veluwe Wandeltocht, sportdag en de eindmusical van de groepen 8.
Heb je interesse om ook je steentje bij te dragen? Je bent van harte welkom!

Agenda
Zaterdag 25 mei:
Woensdag 29 mei:
Donderdag 30 mei:
Vrijdag 31 mei:
Maandag 3 juni:
Vrijdag 7 juni:
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Veluwe Wandeltocht
13:15 uur Verzamelen 10 km, voetbalveld Sparta
14:30 uur Verzamelen 5 km, voetbalveld Sparta
8:30 uur Inloopspreekuur gebiedsteam (keuken beneden)
Hemelvaartsdag, vrij
Vrij
Spreekavond groep 2
8:30 uur Koffie-inloop (keuken beneden)
Continurooster 8:30-14:00 uur (groep 4 t/m 8)
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