
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Godsdienst 
Het thema van de komende weken is: Geheimen. De ‘Jozefverhalen’ in het Bijbelboek 

Genesis vertellen over God die zijn geheimen openbaart in dromen en over Jozef die 

zo wijs is om de betekenis van bijvoorbeeld vette en magere koeien in die dromen te 

begrijpen. Ondertussen leren deze verhalen ons ook veel over de geheimen die 

mensen voor elkaar hebben en wat ze met mensen doen.  

 

Onze wereld zit vol geheimen 

Geheimen waarvan we volop mogen genieten. 

Van de bloemen 

die bloeien in duizenden kleuren.  

 

Van de dieren  

die ons leven leefbaar maken. 

De piepkleine insecten 

met hun wonderlijke vormen. 

De springende herten 

en vissen als reuzen in de diepste oceanen.   

 

Van de schelpen op het strand 

en de fonkelende kleuren van stenen. 

Van ragfijne spinnenwebben, 

kunstig geweven en versierd met dauwdruppels. 

Van de verkleurende bladeren 

en glanzende bessen aan de struiken. 

 

En van elkaar. 

Van de glimlach op iemands gezicht. 

De lichtjes in de ogen van een ander; 

van het grote en liefdevolle hart. 

Van de uitgestoken, helpende hand 

en van mooie, troostende woorden. 

 

God, help ons om al deze prachtige geheimen 

te zien als cadeautjes van de schepping  

om ons leven en dat van anderen vrolijker te maken. 

Trefwoord 2019 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

 
 
Personele zaken 
Vorige week heeft onze collega Peddy Groenewoudt (groep 7b) laten weten dat zij 

een andere baan heeft aangenomen. Wij vinden het erg jammer dat een betrokken 

en heel goede juf onze school gaat verlaten. Onderstaand bericht hebben de ouders 

van groep 7b vorige week van Peddy ontvangen: 

“De afgelopen vijf jaar heb ik met plezier op de ONS gewerkt. Ik heb hier een fijne start gehad 

van mijn onderwijscarrière, aan leuke groepen les mogen geven en leuke collega’s kunnen 

ontmoeten. Toch ga ik de ONS verlaten. Graag wil ik in dit bericht delen wat de reden is voor 

mijn vertrek. 

Dit schooljaar ben ik gestart met de master Educational Needs. In het kader van deze stap 

heb ik ook besloten een andere werkplek te zoeken. Ik hoop mijn kennis en ervaring hiermee 

te kunnen verbreden. Vanaf 1 december ga ik het team van de Gooilandschool in Bussum 

versterken. Dat deze kans op mijn pad komt, voelt goed. Dat ik midden in een schooljaar 

vertrek, voelt minder goed.” 

Per 1 december start Peddy op de Gooilandschool in Bussum. 
We hebben een vacature geplaatst en we hopen dat wij zo spoedig mogelijk een 

geschikte leerkracht en collega kunnen vinden. 

 

Sponsorloop 

Vorige week vrijdag was de sponsorloop voor ons 

nieuwe groene schoolplein. De kinderen hebben 

allemaal hun uiterste best gedaan en lieten zich niet 

afschrikken door de regen. Graag willen wij alle ouders 

bedanken voor de hulp en voor het aanmoedigen van 

onze leerlingen. De tussenopbrengst is nu al €4000,=. 

Wat zijn we daar al blij mee 

 

Welkom nieuwe leerlingen 

In groep 1 is deze week Rayana Mubarak begonnen. We wensen haar veel 

(leer)plezier de komende 8 jaren bij ONS op school. 
 

Opa en oma-middag 
Afgelopen dinsdagmiddag was het opa en oma-middag 

bij ons op school. 

Mooi om te zien dat zoveel opa’s en oma’s kwamen 

kijken. De gezichten van de kinderen zeiden genoeg: hoe 

leuk is het om met opa en/of oma een les te kunnen 

volgen en te laten zien hoe en wat wij leren op school. 

 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Gebiedsteams Nijkerk 
De gemeente Nijkerk heeft de zorg georganiseerd vanuit 4 gebiedsteams. In de 

gebiedsteams werken professionals vanuit verschillende organisaties samen. U kunt 

bij het Gebiedsteam terecht voor allerlei ondersteuningsvragen bijvoorbeeld opvoed- 

en opgroeivragen.  

Het Kindcentrum Oranje Nassau valt onder Gebiedsteam Centrum en ons 

contactpersoon vanuit het Gebiedsteam is Angela Muis. Angela is helaas echter 

langdurig afwezig vanwege ziekte. Zij wordt tijdelijk vervangen door Emmy Ramaker 

tot einde van het jaar, 31-12-2019. 

Helaas lukt het Emmy niet om de spreekuren te draaien zoals Angela dit deed. Voor 

vragen kan er wel rechtstreeks contact worden opgenomen met haar. 

Haar werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. 

 

Iedereen heeft weleens vragen over opvoeden, loop gerust eens binnen bij het  

opvoedspreekuur.  Het opvoedspreekuur is op vrijdag van 10.30 tot 12.00 bij het 

gezondheidscentrum Corlaer. (Henri Nouwenstraat 18, Nijkerk)  

Ook voor een korte vraag of advies kunt u op het spreekuur terecht. De 

contactpersoon van het Gebiedsteam geeft ook graag informatie over de sociale kaart 

en preventieve activiteiten in Nijkerk.  Het Gebiedsteam op school is een 

laagdrempelige, kortdurende en een kosteloze voorziening.  Door kinderen, ouder(s) 

en leerkrachten te helpen en te ondersteunen, draagt het Gebiedsteam op een 

positieve manier bij aan de ontwikkeling en het verbeteren van het functioneren van 

de leerling op school en/of thuis.  

Het uitgangspunt is één contactpersoon, en één plan, ook als er binnen uw 

huishouden op meerdere manieren ondersteuning nodig is. Het Gebiedsteam werkt 

met de verwijsindex in het kader van een optimale samenwerking met andere 

professionals die betrokken zijn. 

Ouders en leerkrachten/intern begeleiders kunnen zelf contact zoeken met het 

Gebiedsteam. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: pesten of gepest 

worden, gebrek aan sociale vaardigheden, problemen in de thuissituatie of op 

school, gescheiden ouders, (huiselijk) geweld, opvoeding, 

verwerken van verlies (rouw), gedragsproblemen, financiële 

problematiek  

et cetera.  

Contact opnemen met het Gebiedsteam kan via 14033 of 

aanmeldingen@gtnijkerk.nl of loop binnen bij het spreekuur. 

Voor rechtstreeks contact met Emmy Ramaker kunt u mailen 

naar e.ramaker@gtnijkerk.nl 
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Uw kind, ons kind! 

Agenda 
Vrijdag 11 oktober: Einde Kinderboekenweek 

Woensdag 8:30 uur: Inloopspreekuur gebiedsteam 

Maandag 21 oktober t/m 25 oktober: Herfstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


