
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onderwijsactie woensdag 6 november 
Gisteren hebben wij u op de hoogte gebracht van het feit dat onze school op 

woensdag 6 november 2019 gesloten zal zijn. Wij doen namelijk mee met de 

landelijke staking van het onderwijs. Zo’n beslissing is altijd lastig, omdat we ons ook 

voor kunnen stellen dat we u als ouders voor een voldongen feit stellen.  

De vorige keer hebben we een ludieke actie gevoerd met een waterfeest: ‘Het water 

staat ons aan de lippen’. Wij krijgen de indruk dat onze regering zich nog steeds 

nauwelijks inspant voor het primaire onderwijs. De zwaarte van ons beroep is aan 

het toenemen, zeker met het steeds groter wordende lerarentekort. Willen we 

jongeren interesseren voor het mooie beroep van leerkracht, dan moet er wel wat 

gebeuren. Vandaar dan ook deze actie. 

 
Personele zaken 

In het vorige ONS - nieuws meldden we u dat Peddy Groenewoudt een nieuwe baan 

heeft aangenomen in Bussum. Het aankomende zwangerschapsverlof van Marion 

Kruitbosch was ook nog niet helemaal ingevuld. Gezien het lerarentekort was dit een 

uitdagende opdracht.  

Gelukkig zijn wij er in geslaagd door taken binnen de school te verschuiven en 

nieuwe collega’s aan te nemen. 

Linda Geurts heeft aangegeven te willen stoppen met Intern Begeleider onderbouw.  

Zij zal tot de voorjaarsvakantie Peddy vervangen in groep 7b. Na de 

voorjaarsvakantie zal een nieuwe collega, Yvonne Roeloffs, in groep 7b aan de slag 

gaan. Linda Geurts zal dan gaan starten met de startgroep. We hebben een nieuwe 

collega gevonden voor de taak Intern begeleider onderbouw, haar naam is: Tjitske 

Kedde.  

Op donderdag en vrijdag komt Annebeth Meiling bij ons werken in groep 8b, voor 

het verlof van Marion. Omdat Marion ook bovenbouwcoördinator is, zullen deze 

taken tijdens haar afwezigheid worden waargenomen door Elske den Uijl. Elske 

wordt op de woensdagen in groep 8b uitgeroosterd. Op deze dagen neemt Linda 

Meeuwissen haar werkzaamheden in groep 8b over. Deze wijzigingen gaan per 22 

november in. 

Wij zijn heel blij dat wij nieuwe collega’s mogen verwelkomen op de ONS! 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Sponsorloop en groene schoolplein 
We hebben het geld van de sponsorloop ontvangen en geteld.  

De kinderen hebben maar liefst € 6233,55 bij elkaar gelopen, een geweldig bedrag! 

Hiermee kunnen we de beplanting van het plein betalen. 

Zoals eerder vermeld gaan we op zaterdag 14 december ons schoolplein 

daadwerkelijk aanplanten. Ondertussen hebben zich 2 ouders aangemeld om te 

helpen. Graag horen we van u als u ons ook komt helpen op deze dag. Aanmelden 

kan bij marja.vanroekel@pcogv.nl.  

Er komt ook een waterpomp op ‘de berg’ op het kleuterplein. Deze pomp krijgen we 

van de Activiteiten Commissie van de school.  We zijn hier erg blij mee! 

 
Kinderboekenweek  
Tijdens de Kinderboekenweek was er voor zowel de groepen 1 t/m 4 als voor de 

groepen 5 t/m 8 een teken en/of verhalenwedstrijd. De leerlingen van de 

onderbouw mochten een zelfbedacht voertuig tekenen en de leerlingen van de 

bovenbouw mochten een verhaal schrijven en/of (daarbij) een tekening maken van 

een fantasievoertuig. Er waren originele en mooie inzendingen. Heel fijn om te zien 

dat wij zoveel creatieve leerlingen hebben binnen onze school.  

Dinsdag 15 oktober zijn de prijzen aan de winnaars uitgereikt. Bij de onderbouw ging 

de gouden penseel naar Yinte uit groep 4 en de zilveren penseel naar Dani uit groep 

1/2A. De gouden griffel ging in de bovenbouw naar groep 6A en de zilveren griffel 

naar Eva uit groep 7A. De gouden penseel werd uitgereikt aan Djib uit groep 7B. 

Allen nogmaals van harte gefeliciteerd! 

 
 

Nieuws uit de BSO 
Kim Batens heeft een baan aangenomen bij een ander Kindcentrum. Met 

veel plezier heeft zij hier op de BSO gewerkt. Helaas voelde zij zich bij de 

Peuteropvang niet op haar plek. We hebben met elkaar gezocht naar een oplossing 

om haar toch hier op ons Kindcentrum te houden. Het is jammer dat haar 

werkdagen niet matchten met de beschikbare dagen binnen onze stichting. Dinsdag 

26 november is Kim voor het laatst bij de BSO. Wij wensen haar veel plezier op haar 

nieuwe werkplek! 

Annet Hannink zal haar gaan opvolgen. Annet is er ook al op donderdag. Zij is 

bekend met ons Kindcentrum en enkele kinderen kennen haar al. Fijn dat zij 

beschikbaar is.   

Verder zijn we nog aan het inventariseren of we weer open kunnen voor 

voorschoolse opvang. Er zijn een paar ouders die hiervoor belangstelling hebben. 

We gaan open bij 4 kinderen op een dag. Heeft u vragen of belangstelling voor 

bepaalde dagen, mailt u dan naar marja.vanroekel@pcogv.nl.  
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Uw kind, ons kind! 

Nieuws uit de peuteropvang 
Bovenstaand bericht gaat ook de Peuteropvang aan. Kim is op woensdag 

27 november voor het laatst bij de peuteropvang. Annet Hannink wordt 

ook de nieuwe juf bij de Peuteropvang, zij is er op maandag en woensdag. Vanaf 1 

januari is zij er op maandag, woensdag en donderdag. 

 

 

Welkom nieuwe leerlingen 
Na de herfstvakantie mocht groep 1 drie nieuwe leerlingen verwelkomen: Maher 

Atmani, Fien Dokter en Roka Koers. Leuk dat jullie bij ONS zijn gekomen en we 

hopen dat jullie hier een fijne tijd gaan krijgen!  

 
 

Nationaal schoolontbijt  
Donderdag 7 november a.s. vindt het Nationaal Schoolontbijt plaats. Alle leerlingen 

gaan op school ontbijten en mogen in pyjama naar school komen (wel graag gewone 

kleding meenemen). Door middel van een gezamenlijk ontbijt willen we het belang 

van een gezond ontbijt benadrukken. We ontvangen een compleet pakket met 

verschillende soorten brood, zoet en hartig beleg, yoghurt, groente, fruit, melk en 

thee. Het is fijn als de kinderen zelf een bord, bestek en een beker meenemen!  

Uitgebreide informatie vindt u in de flyer die als bijlage is meegestuurd met deze 

nieuwsbrief.  

Groep 7a is uitgenodigd om samen met de burgemeester op het gemeentehuis te 

ontbijten. De ouders van deze groep ontvangen nog nadere informatie van meester 

Peter.  

We hopen op een gezond en gezellig ontbijt met elkaar! 

 
Ouderbijdrage 
Ook dit jaar wordt een vrijwillige, maar onmisbare ouderbijdrage van € 25,- per kind 

gevraagd. Hiermee bekostigen wij verschillende zaken die uw kind direct ten goede 

komen, zoals het sinterklaasfeest, de Kerstviering, sportactiviteiten en excursies. De 

incasso zal ongeveer half november plaatsvinden.   

Ouders die  geen  toestemming voor automatische incasso hebben gegeven worden 

verzocht het bedrag à € 25,- per kind over te maken op NL18 RABO 0377 8362 65 ten 

name van de penningmeester van de activiteitencommissie en o.v.v. naam en de groep 

van uw kind(eren).  

 
  



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

 

 
Agenda 

 Vrijdag 1 november:  8:30 uur Koffie-inloop in de keuken beneden 

 Woensdag 6 november: Stakingsdag, de school is gesloten.  

Dankdag  

 Donderdag 7 november:  Nationaal schoolontbijt 

 Vrijdag 15 november:  ONS got Talent 
 Maandag 18 november:  Studiedag personeel, leerlingen zijn de hele dag vrij. 

 

 
 


