
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Nr. 09 -  23 januari 2020 

Kerk- School- Gezinsdienst 
Aanstaande zondag 26 januari zijn er Kerk- School- Gezinsdiensten in onder andere 

de Kruiskerk om 9:30 uur, Vredeskerk om 10:00 uur en om 10:30 uur in de Fontein. 

Het thema van de Kerk-School-Gezinsdienst is: Buitengewoon.  

U bent met uw kind(eren) van harte welkom in een van de bovenstaande kerken. 

 

Onderwijsacties 30 en 31 januari 

Vorige week lieten we u via Social Schools weten dat ons 

Kindcentrum op 30 en 31 januari i.v.m de staking niet 

dicht gaat. Dat wil niet zeggen dat we het eens zijn met 

wat er nu en in de toekomst gaat gebeuren. 

Het lerarentekort stijgt de komende jaren van 3.000 

naar 10.000 en de gevolgen zijn nu al niet te overzien. 

Er is geen leraar meer te krijgen, 34% van de mannen 

en 78% van de vrouwen in het PO werkt in deeltijd, 

mede doordat de werkdruk zo hoog is. Een enorme 

groep oudere leraren staat op het punt het onderwijs 

te verlaten. Er zijn veel te weinig PABO-studenten en van 

de kleine groep enthousiastelingen die uiteindelijk voor de klas gaat, verlaat een 

groot gedeelte binnen enkele jaren het onderwijs. Het salaris is te laag, zeker zolang 

de kloof met het voortgezet onderwijs er nog is. Het imago van het vak daalt; in tien 

jaar tijd is het beroep van leraar gedaald van 42 naar 69 op de 

beroepsprestigeladder. 

Dit heeft gevolgen voor het onderwijs. Het PISA-onderzoek uit 2019 laat zien dat de 

schoolprestaties van 15-jarigen steeds verder zakken. 

Door goed onderwijs bereiden we de volgende generatie voor op hun rol in de 

samenleving. Doen we dat niet, dan worden de gevolgen op lange termijn ook 

zichtbaar. Economisch én sociaal. Onderwijs is investeren in de toekomst van 

kinderen en de toekomst van ons land. Dat gebeurt nu niet en als wij ons niet laten 

horen, doet niemand het. 

Economisch gaat het goed in Nederland, maar in de Miljoenennota van 2019 gaat 

geen extra geld naar het onderwijs en na herhaaldelijke acties is er nog steeds geen 

structureel geld voor verbetering toegezegd. Nú is echter de tijd dat politieke 

partijen hun verkiezingsprogramma's schrijven en is het zaak om het onderwijs de 

prioriteit te laten geven die het verdient. 

Daarom is het goed dat de politiek de signalen oppakt voor uw/onze kinderen en de 

samenleving van morgen. 

Open dag nieuwe 

ouder(s)/verzorger(s)  

29 januari  

9:00-11:30 uur 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

 

Wisselcollectie bibliotheek 
Afgelopen dinsdag heeft de directeur van de bibliotheek Nijkerk, Roel Zuidhof, circa 

300 boeken overhandigd aan Ben Hiemstra. 

Deze boeken zijn bestemd voor onze schoolbibliotheek, waar inmiddels ook heel 

veel eigen boeken staan. Het gaat hierbij zowel om 

leesboeken, prentenboeken als om informatieve 

boeken. Als school hebben wij niet de middelen om 

jaarlijks een paar honderd oudere boeken te 

vervangen voor nieuwe, actuele boeken en daarom 

maken wij graag gebruik van de mogelijkheid van de 

bibliotheek Nijkerk om een wisselcollectie te lenen. De 

boeken uit de wisselcollectie zijn te herkennen aan 

een oranje logo dat bovenaan de rugkant van het 

boek is bevestigd. Lezen en voorlezen zijn heel 

belangrijk om een taalachterstand te voorkomen, om 

de woordenschat uit te breiden, om de fantasie te 

prikkelen en het taalgevoel te stimuleren. Wij hopen 

dan ook dat onze leerlingen met heel veel plezier naar 

een (nieuw) boek zullen grijpen. 

In totaal zullen er ongeveer 600 wisselboeken komen waarvan een deel jaarlijks 

vervangen zal worden. Zo blijft het aanbod lees-, prenten- en informatieve boeken 

aantrekkelijk voor de leerlingen en wordt hopelijk het leesplezier gestimuleerd. 

 

Nationale Voorleesdagen 

Van 22 januari t/m 1 februari 2020 zijn er weer de Nationale Voorleesdagen. 

De Nationale Voorleesdagen zijn opgezet om het voorlezen aan kinderen die zelf 

nog niet kunnen lezen te bevorderen, want voorlezen is goed voor de 

taalontwikkeling. 

Voorlezen prikkelt tot fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt kinderen veel 

plezier. Iedereen in de omgeving van het jonge kind kan hier dus mee aan de slag. 

Ieder jaar is er een Prentenboek Top Tien. Dit jaar staat op nummer één het 

prentenboek Moppereend, het is geschreven door Joyce Dunbar en Petr Horáček 

zorgde voor de illustraties. 

Alle boeken van de Top Tien zijn terug te vinden in de bibliotheek, maar wij hebben 

de meeste boeken in deze periode ook op school. 

Waar gaat het boek van het jaar over? Eend is erg aan het mopperen. Haar vijver is 

opgedroogd en er is niemand die met haar wil spelen. Tenminste… dat vindt zij. 

Want eend wil geen gaten graven met hond. Niet met varken in de modderpoel 

spelen. Niet kraaien met haan. Niet soezen met schildpad. Niet een lekker hapje 

eten met geit. Dus niemand wil met haar spelen. En dan wordt ze ook nog 

achtervolgd door een grijze wolk die boven haar hoofd steeds donkerder en groter 

wordt. Aanknopingspunten voor een gesprek met de kinderen: dit leuke boek gaat 

over gevoelens en/of boosheid. Hier kun je samen met de kinderen over praten. Ben 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

jij wel eens aan het mopperen? Wat doe je dan? En hoe zorg je ervoor dat je weer blij 

bent? En wat maakt jou dan blij? Heb jij ook wel eens zo’n grijze wolk boven je hoofd 

hangen? Enzovoorts. 

Als kinderen tijdens de Nationale Voorleesdagen lid worden van de bibliotheek 

krijgen ze een boekje cadeau. Is uw kind al lid dan is het boekje tussen 22 januari en 

1 februari voor een klein bedrag aan te schaffen in de boekwinkel, ook is er een 

vingerpopje van deze ‘moppereend’ te koop. 

Bij de ONS staan twee kinderzwerfboekenkasten met leuke boeken. Voor de school 

staat een grote witte kast en in het halletje bij de peuteropvang/BSO staat een klein 

grijs kastje. 

Bij de peuters staan m.n. peuterboeken en in de witte kast staan boeken voor alle 

leeftijden. 

Bovenin staan de boeken voor oudere kinderen en onderin die voor de kleuters. 

Kijkt u eens in de kasten met uw kind en neem dan een boek mee naar huis om voor 

te lezen of, voor de oudere kinderen, om zelf te lezen. De boeken mogen gaan 

zwerven door ze in een andere zwerfboekenkast of in dezelfde kast terug te zetten, 

maar als de kinderen geen afstand van de boeken kunnen doen mogen ze deze ook 

houden. 

Heel veel leesplezier! Tonny en Hilda (leescoördinatoren) 

 

Nieuws uit de BSO 

Even voorstellen: Sinds september ben ik een vaste leidster op de donderdagen en 

vanaf 2 december ook een vast gezicht op de maandag en dinsdag. 

Mijn naam is Annet Hannink en geboren en getogen in Haaksbergen in het mooie Twente. Mijn drie 

kinderen wonen daar nog maar ik woon nu al een jaartje bij mijn lieve vriend in Barneveld. 

Hier op de BSO is het is een gezellige boel en ik hoop daar nog heel wat jaartjes van te kunnen 

genieten. 

Welkom voor de nieuwe kinderen bij ONS op de BSO, dit zijn: Daan Groen, Senn van 

der Lee, Roka Koers, Lars van Leeuwen, Esmee en Lotte Verweij. 

Tot aan de voorjaarsvakantie hebben wij als thema licht en donker met een tintje 

winter bedacht. 

Samen met de kinderen hebben we hiervoor een collage gemaakt en die hangt 

boven de jassen van de kinderen. 

Voor een aantal activiteiten kunnen we nog wat materialen gebruiken. Wij willen 

jullie vragen ons te helpen! 

Kunt u ons o.a. aan: - grote blikken (peuter/babyvoeding; 

- kleine 500 ml plastic flesjes zoals cola, maar dan met een platte dop; 

- knopen in alle maten 

- dennenappels 

- glazenpotjes met deksel, bv jam, kleine hakpotjes etc. 

Groetjes, Willeke en Annet 
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Run voor Kika 
Zoals u weet is een peuter van ons, Hailey Meester, ernstig ziek. Kensi, het zusje van 

Hailey, haar ouders en familie en vrienden lopen op 26 januari 2020 de Run for Kika.   

Het is ontzettend belangrijk dat er geld opgehaald wordt voor KiKa, omdat er dan 

nóg meer onderzoek gedaan kan worden en zo hopelijk ooit alle kinderen beter 

gemaakt kunnen worden. Daarom rent Kensi samen met haar familie mee met de 

Run for KiKa Winterrun. Help kanker de wereld uit, want zoals Team Hailey zegt:  

"Kinderen horen te spelen en niet ziek te zijn!" 

Wilt u hen steunen, zie https://www.runforkika.nl/kensi-meester-team-hailey . 

 

Korte mededelingen 
 Als het goed is wordt volgende week het modderprobleem op het 

kleuterplein aangepakt door de firma Bouw. 

 De Veluwe Wandeltocht is dit jaar verplaatst van 23 mei naar zaterdag 6 juni 

 Vorige week hebben Miranda van de Bor, Evelien Vastenburg en Cindy 

Granneman weer foto’s voor het rapport gemaakt. Robert Koelewijn (Studio 

Nijkerk) sponsort de school door de foto’s voor ons te laten afdrukken. Allen 

hartelijk dank!! Op 17 februari krijgen de leerlingen hun rapport mee. 

 We zouden in februari de projectweek hebben, maar deze hebben we 

uitgesteld naar eind maart. Het thema is ‘Building Bridges’ Dit is ook het 

thema van ons internationaliseringsproject. Eind maart komen dan ook 

leerlingen uit Duitsland naar ONS om samen aan het project te werken. A.s. 

maandag werken de leerlingen van de groepen 7 en 8 hier al aan en hebben 

o.a. skype contact met de andere scholen in Duitsland en Hongarije. 

 

 
Agenda 
Zondag 26 januari: In alle kerken in Nijkerk vinden Kerk- School- 

Gezinsdiensten plaats met als thema: Buitengewoon. 

Maandag 27 januari: Projectdag Internationalisering groepen 7 en 8 

Dinsdag 28 januari: Voorstellingen groepen 3 t/m 8 over IJs en Vuur. Daarna 

krijgen de leerlingen informatie mee over een techniek 

workshop op woensdagmiddagen. 

Woensdag 29 januari: 9:00-11:30 uur OPEN OCHTEND voor nieuwe 

ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. 

 Kascontroles. 

Donderdag 6 februari: I.v.m. studiedag personeel hebben alle leerlingen VRIJ!  

 

 

 

 

 

https://www.runforkika.nl/kensi-meester-team-hailey
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