
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bedankt 
Aan het einde van dit schooljaar mogen we weer heel veel mensen bedanken voor 

hun inzet voor ONS Kindcentrum. Naast enthousiaste en betrokken ouders 

bedanken we ook de medewerkers van Lunchkidz. Omdat we komend schooljaar 

overgaan op een continurooster gaan we niet langer gebruik maken van de 

overblijfmedewerkers. Wij danken hen voor hun inzet in de afgelopen jaren! 

 

Personele zaken 
“Het bestuur van Stichting PCO Gelderse Vallei  en mevrouw  Nanda van Zoeren hebben in 

de afgelopen periode goede gesprekken met elkaar gevoerd. Deze gesprekken hebben 

geleid tot het besluit dat Nanda geen werkzaamheden meer zal verrichten op het 

Kindcentrum Oranje Nassau en binnen de Stichting. Het bestuur en het Kindcentrum 

bedanken mevrouw Van Zoeren voor haar inzet en betrokkenheid. Wij wensen Nanda alle 

goeds voor de toekomst. Na de vakantie zal i.o.m. Nanda een vorm van afscheid gekozen 

worden.” 

Volgend schooljaar wordt groep 1 / 2 a op maandag en dinsdag begeleid door juf 

Joke en op donderdag en vrijdagochtend door juf Marja. 

 

Oproep hulpouders schoolbibliotheek 

U bent er vast wel eens langsgelopen; de mooie bibliotheek die een plekje heeft 

gekregen bij de groepen 5 en 6.  

Elke week staan hier in de ochtend ouder(s)/verzorger(s) die kinderen adviseren en 

helpen een boek te kiezen waar ze lekker in kunnen lezen. Een belangrijke en mooie 

taak. De bibliotheek blijft zo netjes op orde en de kinderen worden gestimuleerd om 

te lezen en iets te kiezen wat bij hen past. 

Voor het nieuwe schooljaar zijn we dringend op zoek naar ouder(s)/verzorger(s) die 

ons team willen versterken.  

Wie o wie wil elke week of 1 keer in de 2 weken van 8:30 tot 8:50 uur ons helpen in 

de bibliotheek? U kunt zelf aangeven welke ochtend het beste schikt.  

Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die dit in goede banen kan leiden en 

aanspreekpunt voor de school wil zijn.  

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info.on@pcogv.nl. 
We kunnen uw hulp heel goed gebruiken! 
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Uw kind, ons kind! 

Opnieuw Gezonde Schoolcertificaat 
Het afgelopen jaar zijn wij als team in gesprek geweest hoe wij de Gezonde School 

binnen ons Kindcentrum vorm kunnen geven. Hierover heeft u in vorige 

nieuwsbrieven al het een en ander kunnen lezen. Wij hebben een aanvraag gedaan 

om het certificaat voor voeding te krijgen en het is wederom gelukt om het 

certificaat Gezonde School te verkrijgen. Wij mogen het mooie bedrag van € 3000,- 

in ontvangst nemen. Dit bedrag kunnen wij besteden aan materiaal of activiteiten 

die bijdragen aan gezonde voeding en educatie omtrent dit thema. Dit houdt wel in 

dat wij als team en ouders moeten streven naar het naleven van het Voedingsbeleid 

dat wij samen hebben opgesteld zoals bijvoorbeeld een gezonde pauzehap en 

lunchhap. Op onze website  (van de locatiegids)  kunt u lezen wat er verder nog in 

het Voedingsbeleid staat. 

Omdat we komend jaar met een continurooster gaan werken, willen we graag dat 

de kinderen met een gezond lunchpakket naar school komen. Dat bestaat dan wel 

vaker uit bederfelijk beleg zoals (kaas en vlees) en (karne)melk. Om deze met warme 

dagen goed te bewaren, hebben we extra koelingsmogelijkheden nodig. Op dit 

moment hebben we maar twee koelkasten op school.  

Onze vraag aan u of u wellicht nog een gebruikte koelkast ter beschikking heeft die 

wij over kunnen nemen. Dit kunt u doorgeven aan onze conciërge.  

Vooralsnog adviseren wij u met warm weer koelelementen toe te voegen aan het 

lunchpakket. 

  

Nieuws uit de peuteropvang 

Ons thema “Ik en mijn familie” zit er alweer op. Wij hebben de kinderen 

zien genieten van het kijken naar hun eigen omtrek. En er zijn mooie 

huisjes gemaakt door de kinderen. Wat zijn ze er druk mee geweest. 

Nog maar heel even en dan is het zomervakantie. Deze laatste twee weken werken 

we over het thema: zomer! 

We hebben al ijsjes gemaakt en deze week hakken we met een hamertje in echt ijs. 

Super leuk! 

 

Werkzaamheden groene schoolplein 

Deze week is de firma Bouw begonnen met de werkzaamheden aan het nieuwe 

groene schoolplein. Gelukkig hebben we al heel wat subsidie binnen, maar we 

komen zeker nog wat tekort. Wellicht dat u een bedrijf kent dat ons wil sponsoren? 

Dat kan natuurlijk met geld, maar het mag ook een boom, een waterpomp, o.i.d. 

zijn. 

Ons plan is om op vrijdag 4 oktober (11:00-12:00 uur) een sponsorloop te houden 

met alle leerlingen. Daarover krijgt u bericht in de eerste schoolweek. 

Van de Stichting het Weeshuis hebben we een donatie gekregen van €2500,- voor 

ons nieuwe schoolplein. Waarvoor hartelijk dank! 

 

http://schoolgids.mijnonsn.nl/


 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Korte mededelingen 
• Wael uit groep 2 b heeft op 7 juli een broertje gekregen. Hij heet Ilaan. We 

feliciteren de familie AbuRashed met deze gezinsuitbreiding. 

• Onze school is als één van de eerste scholen gecertificeerd als een 

opleidingsschool voor de PABO’s. Een grote dank gaat uit naar onze interne 

coach en begeleider van studenten Femmie Grift. 

• Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van onze BSO is aan het groeien, fijn! 

Op dit moment hebben we nog weinig leerlingen die gebruik maken van de 

voorschoolse opvang (VSO).  Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd het 

aantal te laten groeien, maar dat is lastig. Een VSO wordt pas rendabel als er 

4 leerlingen zijn. Heeft u daar interesse in, laat het ons dan z.s.m. weten. 

 
Nieuwe schooltijden 
Op maandag 2 september worden alle leerlingen weer op school verwacht. 

Dan begint ook het continurooster: 

 

Maandag:  08.30-14.30    

Dinsdag:  08.30-14.30    

Woensdag:  08.30-12.30  Leerlingen van groep 1 zijn op woensdag vrij.  

Donderdag:  08.30-14.30    

Vrijdag:  08.30-14.30  Leerlingen van groep 1 t/m 3 zijn vanaf 12.00 uur vrij.  

  

 

Agenda 
Zomervakantie:  19 juli t/m 30 augustus  

Woensdag 4 september: 8:30 uur Inloopspreekuur gebiedsteam (keuken beneden) 

Vrijdag 6 september:  8:30 uur Koffie-inloop (keuken beneden) 

Maandag 9 september: Informatieavond en ontmoeting 

Groep 1 t/m 5:  Groep 6 t/m 8: 

20:00 - 20:45 uur  19:00 - 19:45 uur 

20:45 - 21:30 uur  19:45 - 20:30 uur 

 

Wij wensen u en uw gezin een hele goede en fijne zomervakantie toe! 

 
Team Kindcentrum Oranje Nassau


