
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nr. 07  -  12 december 2019 

 

Kerst 
Kerst is een feest van gezelligheid, maar we staan ook stil bij de 
inhoud van Kerst. 
God heeft ons Zijn Zoon gegeven om een voorbeeld te zijn in ons 
leven. Hij is het Licht, de Waarheid en het Leven. Geboren in 
armoedige omstandigheden groeit Hij op om ons de weg te wijzen 
in het leven. In de groepen vertellen we dan ook graag de 
prachtige verhalen van Jezus en we verbinden dit met ons eigen 
leven. 
Volgende week donderdagavond vieren we Kerst in de groepen. 
Daarna is er een gezellig bijeenzijn voor ouders en leerlingen op het plein.  
 

Kerstcollecte voor KIKA 
Al eerder schreven we over de situatie rondom Hailey Meester, het zusje van Kensi uit 
groep 4 en de kleindochter van onze vrijwillige conciërge Henk Eggenkamp.  
Zij is ernstig ziek en zij heeft al veel behandelingen ondergaan. Hailey onderging op  
19 november jl. een grote operatie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Deze operatie is 
gelukkig goed verlopen. Het is de bedoeling dat, zodra Hailey aangesterkt is, gestart 
wordt met een nieuwe, zware periode van chemobehandelingen. Hailey zal tijdens deze 
behandelingen minimaal 5 weken in het Prinses Maxima Centrum moeten verblijven. 
Daarna volgt nog een stamceltransplantatie, bestralingen en immuno-therapie. Voor 
Hailey, die nog maar drie jaar is en voor haar (groot)ouders en zusje Kensi en allen die 
om hen heen staan, is dit een zeer ingrijpende tijd. 
Omdat zij dit alles van zo dichtbij mee moeten maken, zullen zij op 26 januari 2020 
meelopen met de Run for Kika Winterrun. Kensi zal de kidsrun lopen van 1 km en haar 
ouders de 5 km. Om te zorgen voor meer kennis, betere behandelingen, minder pijn en 
hogere overlevingspercentages lijkt het ons een mooi initiatief om dit jaar de opbrengst 
van de Kerstcollecte hieraan te doneren. U kunt hiervoor doneren tijdens de 
kerstbijeenkomst op het plein volgende week donderdagavond. 
Zie ook: https://www.runforkika.nl/kensi-meester-team-hailey  
 
Hierbij een vraag van meelevende ouders: 
We willen graag Hailey en haar familie een hart onder de riem steken met een 
kaartenactie, omdat Hailey weer lang in het ziekenhuis moet blijven. Zo kunnen we aan 
hen laten zien dat we aan hen denken en meeleven. Het zou geweldig zijn wanneer 
Hailey heel veel post krijgt van schoolgenootjes en/of gezinnen, middels een kerstkaartje 
of tekening. De kaart of tekening kan bij de eigen leerkracht worden ingeleverd. Graag 
uiterlijk woensdag 18 december a.s. inleveren, zodat het nog voor de Kerst aan Hailey 
kan worden gegeven. 
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Kerstkaartenactie 

Voor veel mensen is de decembermaand een fijne en gezellige tijd familie en/of vienden. 
Helaas geldt dit niet voor iedereen. Zo zijn er 1 miljoen ouderen in Nederland eenzaam. 
Daarom doen een aantal klassen mee met de kerstkaartenactie van het ouderenfonds. 
De bovenbouwgroepen hebben de kaart ingekleurd en er een wens bijgeschreven, zo 
weten ouderen dat wij aan hen denken. In totaal zijn er 150 kerstkaarten versierd en 
geschreven. We hopen dat de ouderen blij worden van alle lieve wensen! 
 

Personele zaken 
Afgelopen weken zijn juf Marion en juf Melissa met zwangerschapsverlof gegaan. 
Gisteren kregen we het blijde nieuws dat juf Marion is bevallen van een zoon: Rik. We 
feliciteren Gerard en Marion dan ook met dit Godsgeschenk. 
Onze administratief medewerker Willeke Pieterse heeft aangegeven haar 
werkzaamheden per 1 februari a.s. te willen stoppen. Dat vinden wij natuurlijk heel erg 
jammer. Inmiddels is er iemand gevonden die haar werk wil overnemen.  
In maart 2020 starten we met een startgroep. Voor de donderdag en vrijdagmorgen 
hebben we een vacature: https://werkenbijpcogv.nl/leerkracht-startgroep/. 

Informatie kunt u ook krijgen bij Marja van Roekel. 
 

Contact- en vertrouwenspersoon 
Onze school heeft twee vertrouwenspersonen; Irma Zwebe en Marleen Voogt. Bij deze 
leerkrachten kunnen leerlingen en ouder(s) terecht met klachten en/of zaken die men 
vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct met groepsleerkracht of directie willen 
doen. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke 
vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon 
voor verdere begeleiding.  
Onze vertrouwenspersonen vertellen ook in de klassen wat hun rol is voor kinderen. 
Wanneer kinderen gepest worden, problemen hebben waar ze over willen praten, in 
aanraking komen met agressie of geweld etc. kunnen zij bij Irma en/of Marleen terecht. 
Bij de schoolbibliotheek is er een kleine trap, daar hangt een witte brievenbus. Hier 
kunnen kinderen en/of ouders een briefje in doen om hulp te vragen. Natuurlijk kan dit 
ook persoonlijk of per mail. 
 

Nieuws uit de groepen 

- De groepen 7 zijn naar het Tech-event geweest op het Corlaer College. 
- De Sint is met zijn Pieten in alle groepen geweest en heeft de nodige 

verrassingen achter gelaten.  
- Vrijdag 6 december hebben de bovenbouwgroepen een circuitdag gehad. 
- Sommige groepen hebben (met hun maatjesgroep) voor kerst geknutseld. 
- Verschillende groepen hebben afgelopen week geschaatst bij Nijkerk On Ice en 

sommige groepen gaan dat morgen of volgende week nog doen. 
 

Inspectieonderzoek naar leerplicht 
Afgelopen week hebben we de Onderwijsinspectie op bezoek gehad. De 
leerlingenadministratie m.b.t. de leerplicht is op orde en hier krijgen wij een voldoende 
voor. Helaas krijgen we een onvoldoende voor het verlenen van extra verlof. Dit mag 

https://werkenbijpcogv.nl/leerkracht-startgroep/


 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

alleen maar als het een aanleiding is binnen de familie. Mochten wij ons daar niet aan 
houden, dan volgt per geval een boete van € 500,- voor de school. Dit betekent dat wij 
onze handelswijze m.b.t. het verlenen van extra verlof zullen moeten aanscherpen. 
Daarover meer in het eerste ONS-nieuws van het komende jaar 
 

Nieuws uit de peuteropvang 
In de afgelopen weken hebben we de gezellige drukte van het Sinterklaasfeest 
meebeleeft op de peuteropvang. De peuters hadden hun eigen gemaakte klompje gezet, 
hierin vonden ze een klein cadeautje van de Sint. Samen met de kinderen van groep 1 
en 2 hebben we het actieve Pietenfeest meegevierd. Mede dankzij onze hulpouders werd 
dit een hele gezellige ochtend voor alle peuters. Wij hebben deze ochtend afgesloten 
met een prachtig verhaal over Bobbie en Sinterklaas, voorgelezen door Betty Waldhober. 
Na het uitpakken van het cadeautje uit de zak van Sinterklaas, gingen alle kinderen moe 
maar voldaan naar huis. Nu zijn we begonnen met het thema Kerst. We gaan samen 
kerstliedjes zingen, kerstknutsels maken en veel lezen over de prachtige kerstverhalen.  

 

Welkom nieuwe leerlingen 
In groep 1 heten we Eline van de Bunt van harte welkom! We hopen dat je je snel thuis 
voelt bij ONS. 

 
 

Agenda 
Zaterdag 14 december:  08:00 uur Plantdag op het (groene) schoolplein 
Donderdag 19 december: 18:30 uur Kerstvieringen in de groepen 
  19:15 uur Kerstplein voor ouder(s) en leerlingen 
Vrijdag 20 december:  12:00 uur Start kerstvakantie  
 

 
 
Wij wensen u fijne feestdagen toe en 
een goed nieuwjaar! 
Team Kindcentrum Oranje Nassau 
 


