
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Godsdienst 
De kinderen ontdekken dat sommige overgangen meer met hen doen dan anderen. 

Bijvoorbeeld omdat ze iets voor de eerste keer doen of omdat ze niet precies weten 

wat ze te wachten staat. Dat kan ervoor zorgen dat ze willen dat alles bij het oude 

blijft. Of juist dat ze ernaar uitkijken omdat ze toe zijn aan iets nieuws. Een ritueel 

kan helpen om een belangrijke overgang te markeren of makkelijker te maken. In de 

Bijbelverhalen laat de farao het volk Israël eindelijk gaan. Een hele overgang voor 

hen: van gevangenschap naar vrijheid. 

 

Personele zaken 
Anja Verhoef (intern begeleider bovenbouw) is bevallen van een zoontje. Zijn naam 

is Bas. Van harte gefeliciteerd Anja, Walter en Tom! 
 
In de andere bijlage van dit Social Schools bericht treft u een bijzonder schrijven aan 

van onze vertrekkende collega Arie Hoogvliet. 
Hieronder volgt een afscheidswoord van Marja die ONS Kindcentrum ook gaat 

verlaten. 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) 
Na 6 jaar ONS ga ik de school verlaten. Met veel plezier heb ik verschillende taken 
gedaan binnen de school.  
Kleuters en kinderen van groep 3 begeleid, taken gedaan binnen het management team, 
ouders gesproken, zaken geregeld voor de BSO en de Peuteropvang, meedenken over de 
verbouwing van de school en als laatste het 'groene schoolplein' gerealiseerd.  
Dit op een school waar een goede sfeer is met leuke kinderen en fijne ouders. Ik wil 
iedereen bedanken voor de fijne en goede samenwerking 
Ik wens u en jullie nog veel plezier toe op deze mooie school.  

 
Met vriendelijke groeten, 

Marja van Roekel 

 
  



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Wijziging in de personele bezetting 
Aanvankelijk zou Judith Hop komend jaar tot de herfstvakantie het verlof gaan doen 

in groep 4 naast Ingeborg van Daalen. Omdat Judith een andere baan heeft 

gevonden in Harderwijk gaat dit niet door. Wij hebben Marije Kooistra bereid 

gevonden om deze taak over te nemen. 

Ondanks dat het wel beter gaat met Marion Kruitbosch, kan ze haar werk na de 

zomervakantie nog niet helemaal hervatten. Wel zal ze op arbeid therapeutische 

basis taken op zich nemen. Dat betekent dat de groepen 8 volgend schooljaar 

anders zullen starten m.b.t. de leerkrachten. 

Groep 8a: Elske den Uijl en Annebeth de Rochemont 

Groep 8b: Peter Mulderij en Robert van de Ven 

 

Bedankt ouder(s)/verzorger(s)! 
Graag willen we aan het einde van dit schooljaar u als ouder(s)/verzorger(s) 

bedanken voor uw hulp in het afgelopen jaar. Vandaag krijgen de oudste leerlingen 

het blad ‘OUDERS BEDANKT’ mee. 

Vandaag krijgen ook alle oudste kinderen een chocoladereep mee naar huis. Wij 

vinden het fijn dat wij met elkaar het (thuis)onderwijs vorm hebben kunnen geven.  

Nogmaals bedankt! 

 

Nieuws uit de peuteropvang en BSO 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Annet Hannink van de 

peuteropvang en de BSO. Na een gesprek met de werkgever heeft zij 

besloten haar contract te beëindigen. Vanaf deze plaats willen we haar bedanken 

voor al haar werkzaamheden op ONS Kindcentrum. 

Wij zijn nu op zoek naar een nieuwe medewerker voor de BSO op maandag-, 

dinsdag- en donderdagmiddag. Bent u, of kent u iemand die geïnteresseerd is, dan 

kunt u contact opnemen met Ben Hiemstra. Geïnteresseerden kunnen hun 

motivatiebrief en CV opsturen naar hr.pco@pcogv.nl . 

 

Versoepelingen van de Corona-maatregelen 
Gelukkig mogen we wat soepeler met de corona-maatregelen omgaan.  
Voor school betekent dit dat vanaf volgende week alle leerlingen van de  
groepen 3 t/m 8 om 8:25 uur hun lokaal in kunnen gaan. De leerlingen van de 

groepen 1 en 2 verzamelen op de bekende plaatsen op het schoolplein en worden 

daar om 8:30 uur door hun leerkracht opgehaald. Ouders mogen alleen onder 

strikte voorwaarden de school in. 

Om 14:30 uur gaat de school uit en worden de leerlingen van de groepen 1 en 2 

naar hun bekende plaats op het schoolplein gebracht. Als dit bevalt, gaan we dit ook 

na de vakantie zo uitvoeren. 
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Uw kind, ons kind! 

Medezeggenschapsraad 
Linda Meeuwissen en Gea Horsman gaan de MR helaas verlaten. Wij bedanken hen 

enorm voor hun inzet en het (kritische) meedenken in het belang van onze school!  

Naar aanleiding van de oproep naar nieuwe MR-leden hebben zich twee nieuwe 

ouders aangemeld. Petra Bouw en Erik van Ramshorst. Heel fijn dat zij als 

oudergeleding onze MR willen komen versterken!   
 

Korte mededelingen 
 Heeft iemand een IKEA-keukentje thuis, waar hij/zij afstand van kan doen? 

De onderbouwcollega’s zijn namelijk op zoek naar zo’n keukentje. Wilt u dit 

aan Ben Hiemstra doorgeven? 

 Waarschijnlijk heeft u ook kunnen lezen dat er deze zomer een Zomerschool 

is i.v.m. de mogelijk opgelopen achterstand gedurende de lockdown van de 

school. U kunt uw zoon/dochter hier niet zo maar voor aanmelden. Dat gaat 

altijd eerst na een gesprek met onze interne begeleiders. 

 

Nieuws van Bibliotheek Nijkerk 
Een zomers cadeautje van de Bibliotheek op School! 

Alle kinderen krijgen voor de vakantie een Zomer Doe Boek mee naar huis. Het gaat 

om een bijzonder leuk vormgegeven boekje tjokvol grappige opdrachten en veel 

puzzel- en leesplezier. Het is een vakantie-cadeautje van de Bibliotheek Gemeente 

Nijkerk voor alle kinderen van de school. 

Er zijn twee varianten, een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. De bieb 

wil de kinderen op deze manier op een aantrekkelijke manier stimuleren om ook in 

de zomervakantie te blijven lezen. De boodschap is: ‘lezen kun je altijd en overal’. In 

het boekje wordt dat met originele opdrachten duidelijk gemaakt. Zo worden de 

kinderen uitgedaagd op de gekste manieren en plekken te gaan lezen. 

Verder zijn in het Zomer Doe Boek uiteenlopende puzzels en opdrachten 

opgenomen en zijn er wedstrijdjes waarmee prijzen zijn te winnen. Voor zowel de 

onder- als de bovenbouw gaat het om een kleurwedstrijd en voor de bovenbouw is 

er daarnaast nog een uitdagende fotowedstrijd. 

De VakantieBieb-app is weer online! 

De VakantieBieb staat weer online. Nu ook met luisterboeken! Kinderen kunnen 

kiezen uit tientallen boeken om uit te lezen! 

De VakantieBieb bevat jeugdboeken in alle leeftijdscategorieën, zodat elk kind 

makkelijk een boek vindt dat bij hen past. Met de app wil de bibliotheek kinderen 

stimuleren om door te lezen tijdens de schoolvakantie. Zo genieten ze niet alleen 

van leuke e-books, maar houden ze ook hun leesvaardigheid (AVI-niveau) op peil! 

Je kunt de app vinden in de App Store en in Google Play. De boeken zijn gratis te 

lezen tot en met 31 augustus, ook als je geen lid bent van de bibliotheek. 

Veel leesplezier! 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

 
Agenda 
Donderdag 9 juli: Kennismaking nieuwe kleuters 

Vrijdag 10 juli: 17:30 - 19:30 uur Uitvoering musical & afscheid groep 8a 

20:15 - 22:15 uur Uitvoering musical & afscheid groep 8b 

Dinsdag 14 juli: Afscheid Arie Hoogvliet in zijn groep 6b 

Doordraaimoment & kennismaken met nieuwe 

leerkracht(en) 

Woensdag 15 juli: Groepen 8 nemen afscheid 

Gelegenheid om afscheid te nemen van Ben Hiemstra 

8:30 – 9:30 uur  

18:30 – 20:30 uur  

Donderdag 16 juli: Afscheid Marja van Roekel in haar groep 1/2a 

 Afscheid Ben Hiemstra voor de leerlingen 

Laatste schooldag voor de zomervakantie 

Vrijdag 17 juli: Start zomervakantie, alle leerlingen zijn vrij! 

De zomervakantie is t/m 30 augustus. 

 

 

 

 

 
 

Wij wensen u en uw gezin een hele goede en fijne zomervakantie toe! 

 
Team Kindcentrum Oranje Nassau

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

 


