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Start nieuwe schooljaar 

Inmiddels gaan we alweer bijna drie weken naar school.  
De informatieavond kon helaas niet doorgaan, maar hopelijk heeft u wel voldoende 

informatie gehad via de informatiebrief van de leerkrachten. Tijdens de 

afstemmingsgesprekken is er uiteraard nog de mogelijkheid om eventuele vragen te 

stellen. Gelukkig kunnen de afstemmingsgesprekken namelijk wel plaatsvinden. Wij 

vinden het waardevol om kennis met u te maken, informatie te krijgen over uw kind(eren) 

en u kunt hierdoor als ouders(s)/verzorger(s) toch een kijkje nemen in de groep van uw 

kind(eren).  

 

Kennismaking met locatiedirecteur 
De koffie-ochtenden kunnen voorlopig helaas niet door gaan als gevolg van de 

maatregelen en protocollen rondom Corona. Wij weten hierbij namelijk niet van te voren 

hoeveel ouder(s)/verzorger(s) er komen en of het dan mogelijk is om onder meer de  

1,5 meter en hygiënemaatregelen te waarborgen. Hierdoor is het ook lastig om 

persoonlijk kennis te maken met onze nieuwe locatiedirecteur, Jolanda de Boer-

Noorloos. 

Om voor ouder(s)/verzorger(s) die toch graag persoonlijk willen kennismaken een 

mogelijkheid te bieden, zal er op (in ieder geval) 4 vrijdagochtenden een koffie-moment 

worden georganiseerd waar ouders zich van te voren voor aan moeten melden 

(maximaal 1 ouder per gezin, maximaal 6 per keer). Wilt u hier gebruik van maken, dan 

kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar administratie.on@pcogv.nl.  

U kunt zich vanaf nu aanmelden voor vrijdag 25 september, 2 oktober, 9 oktober en 16 

oktober. Bij meer belangstelling zullen er na de herfstvakantie nog extra momenten 

worden ingepland. De kennismaking is van 08:30 tot 09:30 uur in de teamkamer van ons 

kindcentrum. 

 

Nieuwe leerlingen  

Na de zomervakantie zijn er heel veel nieuwe leerlingen bij ons gestart, welkom bij ONS 

Kindcentrum! In groep 1a Willem van Dasselaar, Joep Mosterd, Tigo Mosterd, Renske 

Faassen, Lenn Dijkhuizen en Faris Mubarak. In groep 1b Ephron van Maanen, Liva Jansen, 

Wimmie van Duinkerken, Amal Ahmed en Matz van den Akker. In groep 2 Tom en Mees 

Kuijper. In groep 4b Zineb Reyouchi. In groep 5 Khadija Reyouchi.  
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Uw kind, ons kind! 

In groep 6 Noor Kuijper en Sven Aukes en in groep 7a Bob Mulder. Wij hopen dat jullie 

het naar je zin (gaan) hebben bij ONS!  

 

Bij neusverkoudheid naar school of niet? 

Dit is en was in sommige situaties lastig te beoordelen. Wij hanteren nu de zogenoemde 

beslisboom van Boink. Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het 

RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang en scholen. In 

de bijlagen staan twee beslisbomen, één van 0 t/m 6 jaar en één van 7 t/m 12 jaar. 

Hiermee kunt u beoordelen of een verkouden kind wel of niet naar school mag. Deze 

beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e regelgeving. 

 

Schoolfotograaf 
Op maandag 28 september en dinsdag 29 september komt de schoolfotograaf bij ONS 

kindcentrum. In verband met Corona worden geen foto’s gemaakt van broertjes/zusjes 

die niet op onze school zitten, omdat er dan meerdere ouder(s)/verzorger(s) in de school 

komen. 

De kinderen gaan allebei de dagen op de foto. Maandag worden de portretfoto’s 

gemaakt en dinsdag de klassenfoto’s en de broertjes/zusjes foto’s die bij ons op school 

zitten. De achtergrond wordt licht hout, dus graag donkere of gekleurde kleding aan. 

 

Update nieuwe rekenmethode 
In de groepen 6, 7 en 8 werd de afgelopen jaren gewerkt met de verwerkingssoftware 

van onze rekenmethode Pluspunt. De kinderen werkten met rekenen dus op een 

chromebook. In verband met het verdwijnen van Flash heeft de uitgever besloten om 

deze software niet meer beschikbaar te stellen. Daardoor zijn we genoodzaakt weer terug 

te keren naar de papieren versie. We hopen dit schooljaar een keuze te kunnen maken 

voor een nieuwe rekenmethode voor ons kindcentrum waarin de software weer een 

actieve rol speelt. 

 

Kinderboekenweek 

De 66ste editie van de Kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van 30 september t/m  

11 oktober. Dit jaar is het thema: “En toen?”, een thema waarin geschiedenis centraal 

staat. Boeken brengen geschiedenis tot leven waardoor de wereld van toen tastbaarder 

wordt. We kunnen spannende verhalen lezen over ridders, ons verplaatsen in oorlogstijd 

of we komen van alles te weten over de Oudheid. 
Tijdens de Kinderboekenweek zullen diverse activiteiten plaatsvinden. De groepen 7 en 8 

kiezen bijvoorbeeld in deze periode de klassen-voorleeskampioen. Uit deze 4 leerlingen 

zal tijdens ‘ONS got Talent’ op 13 november de voorleeskampioen van de school 

gekozen worden. 

 

  



 

 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Kinderboekenruilbeurs 

Op vrijdag 9 oktober is er een kinderboekenruilbeurs. Alle kinderen die bepaalde boeken 

niet meer lezen en er afstand van kunnen en/ of mogen doen, kunnen de boeken op 

deze vrijdag ruilen voor boeken van andere kinderen. Hopelijk hebben de boeken aan 

het einde van deze boekenruilbeurs een nieuwe eigenaar en worden deze boeken weer 

met veel plezier gelezen! Als kinderen boeken overhouden waar ze niks meer mee doen, 

dan gaan deze boeken naar de Kinderzwerfboekenkast. 
 

Kassabonnenactie voor nieuwe boeken 
Net als vorige jaren kan er ook dit jaar weer zowel bij Boekhandel Roodbeen als bij Bruna 

gespaard worden voor de schoolbieb. 
Als u kinderboeken koopt tussen 30 september en 18 oktober dan kunt u sparen voor 

onze schoolbibliotheek. Voor elk kinderboek dat er gekocht wordt, krijgen wij namelijk 

een bepaald percentage om te investeren in nieuwe boeken. Bij Roodbeen is dat 25% en 

bij Bruna 20%. 

Wat moet u doen om te sparen voor de schoolbieb? 

-Koop in de periode van 30 september t/m 18 oktober een kinderboek bij Roodbeen of 

Bruna. 

-Geef aan bij de meiden van Roodbeen dat de kassabon voor de ONS is en zij stoppen 

de bon in het juiste vakje. 

-De kassabon van Bruna mag op school aan de leerkracht worden gegeven. 

Aan het eind van de periode worden alle bedragen bij elkaar opgeteld en kunnen wij 

boeken uitzoeken t.w.v. het bepaalde percentage. 

Zo sparen wij samen voor nieuwe boeken voor de schoolbieb! Het gaat bij deze actie 

alleen om boeken die in de winkel gekocht zijn, bestellingen via internet tellen helaas niet 

mee voor deze actie. Wij hopen dat we straks heel veel nieuwe boeken uit mogen 

zoeken. 

Vacature BSO 
Momenteel staat er een vacature uit voor een pedagogisch medewerker bij onze BSO. 

Bent u zelf geïnteresseerd of kent u iemand in uw omgeving, wilt u dan de vacature 

doorgeven? Hierbij de link naar de vacature: https://werkenbijpcogv.nl/pedagogisch-

medewerker-bso/.  

 

Ventilatie voldoet aan de eisen 
Na de verplichte check van de ventilatie van de schoolgebouwen en kindcentra van onze 

stichting PCO Gelderse Vallei kunnen we vaststellen dat op alle locaties aan de eisen 

wordt voldaan.  

De afgelopen periode is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij 

het verspreiden van corona. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard 

belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt dat de huidige eisen aan ventilatie in 

schoolgebouwen door corona niet aangescherpt hoeven te worden (Bouwbesluit, etc.). 

https://werkenbijpcogv.nl/pedagogisch-medewerker-bso/
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Uw kind, ons kind! 

In de praktijk blijkt echter dat niet alle scholen in het land aan de huidige eisen voor 

ventilatie voldoen. Minister Slob heeft daarom het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie 

op Scholen (LCVS) ingericht en bepaald dat alle scholen een check moeten doen, om 

zicht te krijgen op welke scholen de ventilatie wel of niet voldoet aan de eisen en wat 

nodig is om dit eventueel op orde te brengen.  

De gebouwen van PCOGV zijn in de laatste zomervakantieweek gecheckt door 

gespecialiseerde bedrijven. Alle gebouwen voldoen aan de eisen voor ventilatie.  

 

Korte mededelingen 
• Het korfbaltoernooi is vanwege de huidige omstandigheden rondom Corona dit 

jaar niet in september. Waarschijnlijk zal dit toernooi voor de groepen 5 t/m 8 in 

april/mei 2021 door K.V. Sparta worden georganiseerd. Dit schooljaar is er helaas 

geen handbaltoernooi voor groep 7. Voor de veiligheid van iedereen neemt H.V. 

Voice geen risico’s en ziet daarom dit schooljaar af van het toernooi. 

 

 

Agenda 

Maandag 28 september: Schoolfotograaf  

Dinsdag 29 september:  Schoolfotograaf 

Woensdag 30 september: Start Kinderboekenweek 

Kamp groep 8 

Donderdag 1 oktober: Kamp groep 8 

Vrijdag 2 oktober: Kamp groep 8 

Vrijdag 9 oktober: Kinderboekenruilbeurs in de groep 

Van maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober is het herfstvakantie. 

Maandag 26 oktober: Studiedag personeel, alle leerlingen zijn vrij!  

 

 


