
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Er wordt thuis en op school ongelooflijk hard gewerkt. Onze complimenten aan al 

onze leerlingen die met hun ouder(s)/verzorger(s) vorm weten te geven aan 

afstandsonderwijs. En ook aan onze leerkrachten die in korte tijd inhoud hebben 

gegeven aan deze nieuwe vorm van lesgeven. We zouden het liefst willen dat we alle 

leerlingen weer op school mogen ontmoeten. Daarover gaan ook de meeste vragen 

die we krijgen als de leerkrachten telefonisch contact met u hebben. 
Bij het schrijven van dit ONS-nieuws zijn we in afwachting van de beslissing die 

volgende week dinsdag gaat vallen m.b.t. het mogelijk open laten gaan van de 

basisscholen. Nadat de regering een besluit heeft genomen zal het Corona Crisis 

Team van onze stichting bij elkaar komen en ons vertellen hoe we een eventuele 

heropening van de scholen vorm moet gaan geven. Zodra wij dat hebben 

uitgewerkt, zullen we u daarvan op de hoogte brengen. Momenteel zien we het nog 

niet echt voor ons hoe we continu de 1,5 meter samenleving op school zouden 

moeten vormgeven zonder ook de veiligheid (van leerkrachten) te kunnen 

waarborgen. Ook denken we dat iedereen er een mening over zal hebben en dat is 

al lastig genoeg.  Zeker is dat het anders zal zijn dan dat we het gewend waren.  

Personeel 
Na de meivakantie gaat Anja Verhoef met zwangerschapsverlof. Haar IB-taken zullen 

tijdens dit verlof worden overgenomen door Henriët Blokhuis. Dat betekent dat 

Henriët niet meer in groep 5 kan lesgeven. Die taken worden overgenomen door 

Melissa van de Bunt. Melissa geniet momenteel van haar zwangerschapsverlof en 

zou na haar zwangerschapsverlof het ouderschapsverlof opnemen tot aan de 

zomervakantie.  Wij vinden het heel fijn dat Melissa eerder wil beginnen, om Henriët 

te vervangen in groep 5. 

De vacature van de locatiedirecteur Kindcentrum Oranje Nassau staat online. De 

stichting heeft Het Onderwijsbureau gevraagd om ONS te begeleiden bij de werving 

en selectieprocedure.  

De zogenoemde BenoemingsAdviesCommissie bestaat namens ONS uit: 

Gea Horsman (oudergeleding MR) 

Marion Kruitbosch (personeelsgeleding MR) 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Anja Verhoef (Intern begeleider boevenbouw/ MT-lid). 

Het streven is om eind mei iemand te kunnen benoemen voor deze functie. 

Koningsspelen vrijdag 17 april 
De organisatie is in handen van Nijkerk Sportief en gezond en vanaf 10:00 uur wil 

men live gaan op het YouTubekanaal van Nijkerk Sportief en Gezond, welke te 

vinden is via deze link: https://www.youtube.com/channel/UC-ayqwxXKbNATHANrY-

6CzQ. 

De organisatie heeft jullie hulp nodig: om live te kunnen gaan heeft men namelijk 

1000 abonnees nodig op dit kanaal en tijdens dit schrijven zijn we er bijna.  

De organisatie vraagt of ouders en leerlingen zich zoveel mogelijk willen abonneren 

op dit kanaal.  

Hoe dit abonneren werkt? Zie het stappenplan hieronder!  

 

Stappenplan abonneren YouTube kanaal:  

-Surf naar ons YouTube kanaal via https://www.youtube.com/channel/UC-

ayqwxXKbNATHANrY-6CzQ of zoek op YouTube op ‘Nijkerk Sportief en Gezond’ en kies dan 

voor het kanaal met het Koningsspelen logo, of het logo met de ORANJE N (dus NIET de 

paarse)  

-Klik rechts in beeld op de knop ‘abonneren’.  

-Log in met een mailaccount.  

-Vervolgens keert u terug op ons YouTube kanaal en kunt u abonneren door nogmaals 

recht in beeld op de rode knop ‘abonneren’ te klikken. 

Deelname aan de online Koningsspelen is niet verplicht, maar uiteraard moedigen 

we het van harte aan om hieraan mee te doen!  

 

Welkom nieuwe leerlingen 

De startgroep van juf Linda en juf Justine groeit, maar helaas hebben we deze 

leerlingen nog niet op school kunnen verwelkomen. Daarom doen we het nu weer 

digitaal en we hopen dat we deze leerlingen snel op school echt kunnen zien 

rondlopen: Mees Waaijenberg, Sadja Ahmed, Shadad Ahmed, Vigo Swagerman, 

Guus en Loek van de Veen, en Rowdy Vos. Welkom voor allemaal! 

Nieuwe boeken schoolbibliotheek 

Deze week zijn er maar liefst 10 dozen met boeken 

gebracht door de bibliotheek. Boeken die wij weer in onze 

school mogen gaan gebruiken. 

Dit betekent voor iedereen heel erg veel leesplezier want 

er is voor iedereen wel wat leuks bij. Als de kinderen na 

deze periode weer naar school komen, valt er weer heel 

wat nieuws te ontdekken in onze schoolbibliotheek. 
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Uw kind, ons kind! 

Korte mededelingen 

-Sky en Summer hebben begin deze maand een broertje gekregen. We willen de 

familie Peters van harte feliciteren met deze uitbreiding van het gezin. 

- De medewerkers van de bibliotheek lezen iedere avond om 18.30 uur een leuk 

verhaal voor. 
Dit is te zien bij de lokale omroep via Regio TV. Via Telfort te vinden op kanaal 1340, 

Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 1340, T-Mobile kanaal 728 en Xs4All kanaal 1340. 

Lekker ontspannen om voordat de kinderen gaan slapen samen nog even te kijken 

naar het voorlezen en er over na te praten. Nog leuker om ook nog samen te lezen. 

Veel (voor-)leesplezier en kijkplezier! 

 

Agenda 
Zaterdag 25 april t/m vrijdag 8 mei: Meivakantie 

 

 

 

 

 


