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Personele zaken 

Voor het zwangerschapsverlof van Marion Kruitbosch, dat eind november in zal gaan, 
zijn we op zoek gegaan naar vervanging. Hoewel het om een hele baan gaat, hebben we 
slechts vervanging gevonden voor twee dagen. Dit geeft wederom aan hoezeer het 
lerarentekort, ook in onze regio, voelbaar is. We blijven zoeken naar invallers en staan 
open voor suggesties van uw kant. 
Ook dit jaar komt een aantal stagiaires naar onze school. Wij willen deze studenten van 
de PABO en het MBO graag een betekenisvolle stage aanbieden. Wij hopen dat ze dit 
jaar veel mogen leren en dat ze samen deel uit gaan maken van het fijne team dat wij 
hebben. 

 

MR stelt zich voor…….  
Zoals u waarschijnlijk wel weet, heeft elke school een MR. De 
medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en 
leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een 
adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De MR is als 
het ware de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het voor iedere 
ouder belangrijk om te weten dat er een MR is.  
 
De samenstelling van de MR is dit jaar gewijzigd, 
vandaar dat we u opnieuw laten weten wie er in de MR 
van de ONS zitten.  
Vanuit het personeel zitten Marion Kruitbosch, 
Jeanette Speelman en Marleen Voogt in de MR.  
Daarnaast zijn er ook nog drie ouders die zitting hebben 
in de MR, nl. (van rechts naar links) Betty Waldhober 
(moeder van Dennis in groep 3b, van Tessa in groep 
1/2b en van Iris, die naar de peuteropvang van de ONS 
gaat), Gea Horsman (moeder van Silvijn in groep 5) en 
Linda Meeuwissen (moeder van Robbin in groep 6a en 
Anne, die net van de ONS is en naar het v.o. is gegaan). 
Ook dit jaar willen we graag meedenken over 
verschillende beleidszaken van de school met als doel 
het onderwijs nog verder te verbeteren. Daarnaast willen 
we bekijken wat de mogelijkheden zijn om kinderen met 
een extra zorgbehoefte binnen de school nog beter 
tegemoet te kunnen komen. Ook zullen we dit schooljaar de nieuwe organisatiestructuur 
binnen het PCO volgen en monitoren en blijven we  meedenken over de formatie en het 
probleem van het lerarentekort.  
 
 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

De MR vergadert verschillende keren per jaar en de datum hiervan wordt altijd van te 
voren vermeld in de ONS-Nieuwsbrief.  Mocht u hiervoor input hebben, zoals wensen of 
aanbevelingen voor de school, dan horen we dit graag! Ook voor vragen of opmerkingen 
kunt u ons altijd benaderen. Dit kan persoonlijk, maar ook via het volgende mailadres: 
mr@pcogv.nl. 

 

Kinderboekenweek  
De 65ste editie van de Kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van 2 t/m 13 oktober. Het 
thema van de Kinderboekenweek 2019 is: Vervoersmiddelen. Het motto is: Reis mee!  
Omdat de groepen 1 op woensdag vrij zijn, start bij ONS de Kinderboekenweek op 
dinsdag 1 oktober.  
Op deze dag mogen de kinderen op een eigen vervoersmiddel naar school komen, denk 
bijvoorbeeld aan een step, fiets, 1 wieler, skateboard, waveboard ed. Als ze op school 
zijn, mogen zij als het droog is op het schoolplein met stoepkrijt een tekening maken die 
past bij het thema ‘Reis mee!’ 
Om 8:30 uur trappen we de Kinderboekenweek samen met de kinderen af door te 
zingen en te dansen op het speciaal geschreven lied van Kinderen voor Kinderen.  
Tijdens de Kinderboekenweek zullen diverse activiteiten plaatsvinden. Zo is er een 
tekenwedstrijd voor de onderbouw. Wie maakt de mooiste tekening bij een 
fantasieverhaal van schrijfster Rian Visser? De bovenbouw heeft een verhalenwedstrijd. 
De groepen 7 en 8 kiezen in deze periode de klassen-voorleeskampioen. Uit deze 4 
leerlingen zal tijdens ‘ONS got Talent’ op 15 november de voorleeskampioen van de 
school gekozen worden.  
Voor de kleuters en de groepen 3 en 4 is er een voorstelling. Op vrijdag 11 oktober is er 
een kinderboekenruilbeurs.  
  
Kinderboekenruilbeurs  
Alle kinderen die bepaalde boeken niet meer lezen en er afstand van kunnen en/ of 
mogen doen, kunnen de boeken op vrijdag 11 oktober ruilen voor boeken van andere 
kinderen. Hopelijk hebben de boeken aan het einde van deze boekenruilbeurs een 
nieuwe eigenaar en worden deze boeken weer met veel plezier gelezen!  
Als kinderen boeken overhouden waar ze niks meer mee doen, dan gaan deze boeken 
naar de Kinderzwerfboekenkast.  
  
Kassabonnenactie voor nieuwe boeken  
Als u tijdens de Kinderboekenweek kinderboeken koopt bij één van de lokale 
boekhandels wilt u dan de kassabon aan de meester of juf van uw kind geven? Wij 
verzamelen en sorteren alle kassabonnen en leveren die dan in bij de boekhandels. Als 
we deze kassabonnen inleveren, krijgen we korting bij de aanschaf van nieuwe boeken.   
 

Gezonde School 
Onze school heeft het vignet Gezonde School wederom behaald. Met het vignet Gezonde 
School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld 
door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris 
klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de 
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere 
leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 
 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Dit 
houdt in dat er aandacht wordt besteedt aan het belang van een gezonde lunch en 
pauzehap. Tijdens schoolactiviteiten krijgen de kinderen een gezonde snack en ook 
tijdens de lessen wordt een gezondere levensstijl besproken. 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer 
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 

 

Week van de pauze hap 
In de week van 7 t/m 11 oktober is het de Week van de Pauzehap voor de groepen 5 
t/m 8. Vijf dagen met aansprekende filmpjes, uitdagende opdrachten en gezonde 
tussendoortjes voor deze groepen. De leerlingen ervaren met elkaar hoe lekker zo’n 
gezonde pauzehap kan zijn. Bij een gezonde pauze hoort niet alleen een goed 10-uurtje, 
ook lekker bewegen en ontspannen zorgen voor energie. Deze lessen passen goed bij 
het vignet dat wij in juli gekregen hebben. Mocht u meer willen weten over de Week van 
de pauzehap dan kunt u kijken op de site www.Ikeethetbeter.nl. 
 

Opa en oma middag  
Op dinsdagmiddag 8 oktober is er weer gelegenheid voor grootouders om een kijkje te 
komen nemen in de groep van hun kleinkinderen. Vanaf 12:45 uur worden de opa’s en 
oma’s ontvangen in onze bibliotheek, daarna zijn ze welkom in de verschillende groepen. 
In de personeelskamer kan er een kopje koffie/thee gedronken worden.  

 

Korte mededelingen 
 In het vorige ONS-nieuws stond dat onze gebiedsteam medewerker Angela Muis 

de ziekte van Weil zou hebben, dit moet de ziekte van Pfeiffer zijn. 
 In de twee pauzes op de dag komen we eigenlijk pleinwachten tekort. Omdat de 

leerkrachten recht hebben op een half uur pauze per dag, zijn het de ambulante 
leerkrachten en onderwijsassistenten die pleinwacht houden. Zijn er onder de 
ouders mogelijk vrijwilligers die zo nu en dan ons bij kunnen staan?   

 Bij onze school zijn ook vrijwilligers betrokken als hulpouders, contactouders, 
ouders in de activiteitencommissie en medezeggenschapsraad. Wij zijn maar wat 
blij met deze vrijwilligers. Op dinsdagavond 29 oktober wordt voor vrijwilligers in 
de gemeente Nijkerk een avond georganiseerd. Deze vindt plaats op het Corlaer 
College en start met een maaltijd om 18:00 uur. Aanmeldlink:  
https://forms.gle/o3TAMpxfiPSQ5x53A  

 De kinderen hebben een brief gekregen voor de sponsorloop op 4 oktober. We 
hopen met de sponsorloop het tekort dat we hebben, voor de aanleg van het 
groene schoolplein, te kunnen dichten. Een extra gift is natuurlijk zeer welkom.  
Hierover kunt u ook contact opnemen met Ben Hiemstra. 
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Uw kind, ons kind! 

 

Agenda 
Vrijdag 27 september: Terugkomst groep 8 van kamp 
Dinsdag 1 oktober: 8:20-8:30 uur Opening Kinderboekenweek  
  Groep 1 en 2: Voorstelling ‘Kikker kan niet slapen’ 
  Groep 4: Voorstelling ‘Loet’ 
Woensdag 2 oktober:  Groep 5: Opening Kinderboekenweek op het plein     

Groep 7: Schoolhandbaltoernooi 
Donderdag 3 oktober  Groep 3: Voorstelling ‘Loet’ 
Vrijdag 4 oktober  Koffie inloop in de keuken beneden 
  Sponsorloop voor het ‘groene’ schoolplein 
7-11 oktober  Week van de pauzehap 
Dinsdag 8 oktober  13:00-14:30 uur Opa en oma middag 
Vrijdag 11 oktober    Kinderboekenruilbeurs 

 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 


