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Terugkijken op een mooie start 
De herfstvakantie staat voor de deur en dat betekent dat ik inmiddels 2 maanden als 

locatiedirecteur op Kindcentrum Oranje Nassau werkzaam ben. Ik heb in de afgelopen 

periode veel mensen mogen ontmoeten; naast de teamleden en mensen binnen de 

stichting, ook kinderen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen bij de school. Ik kijk 

terug op een goede start in een fijn, enthousiast team op een mooi kindcentrum met 

betrokken ouders. Het voelt als een warm bad. 

 

Deze eerste periode heb ik vooral veel tijd vrijgemaakt om met alle teamleden van het 

kindcentrum kennis te maken. In de gesprekken werden mooie, bijzondere en 

persoonlijke verhalen verteld. Daarnaast werd ik verrast door onder meer bloemen uit 

eigen tuin, teamleden die voor het gesprek iets persoonlijks meenamen om meer over 

zichzelf te vertellen of een cadeautje met een persoonlijk verhaal. Deze gesprekken 

waren op school, op een locatie in of lopend door Nijkerk of in de eigen woonplaats van 

het teamlid. Hierdoor heb ik niet alleen kennisgemaakt met de teamleden maar ook met 

Nijkerk zelf, zoals het mooie centrum, de Postkamer, restaurantjes, de haven, het 

stoomgemaal, het stadspark, middelbare school Corlaer en de diverse wijken in Nijkerk.  

 

Inmiddels heb ik ook met meerdere ouders/verzorgers kennisgemaakt die in de 

activiteitencommissie of de medezeggenschapsraad zitten, hulpouder zijn of op een van 

de koffieochtenden zijn geweest. Ook daarin heb ik mij welkom gevoeld en was het een 

fijne start.  

 

Ik wens u, mede namens het team, een hele fijne herfstvakantie. Tegelijkertijd gaan onze 

gedachten uit naar de gezinnen voor wie dit niet zo vanzelfsprekend is. Gezinnen die 

helaas te maken hebben met (ernstige) ziekte binnen het gezin/familie of persoonlijk de 

gevolgen ondervinden van de huidige situatie door bijvoorbeeld verlies van dierbaren, 

verlies van werk of quarantaine. Wij wensen een ieder die hiermee te maken heeft veel 

sterkte en kracht toe. 

 

Hartelijke groeten, 

 

Jolanda de Boer-Noorloos 

Locatiedirecteur Kindcentrum Oranje Nassau 



 

 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Trefwoord 

Het thema van de komende weken is ‘Strijden’. De kinderen onderzoeken verschillende 

betekenissen die het woord ‘strijd’ kan hebben. De Bijbelverhalen die bij dit thema horen 

gaan over Gideon. Gideon moet door het voeren van strijd het volk Israël beschermen. 

Kinderen leren na te denken over hoe zij zelf strijden in hun omgang met anderen. 

Gideon wil graag vechten met een groot leger, maar dit leger moet steeds kleiner 

worden in de ogen van God. Hij heeft geen groot leger nodig om te overwinnen. 

Kinderen leren aan de hand van de dierenwereld ontdekken wat het verschil is tussen 

vechten en strijden. Wanneer loop je ergens voor weg? Wat kun je met praten oplossen 

en hoe voorkom je dat je iets vechtend oplost? De laatste week in dit thema gaat over 

strijden met jezelf. Als je ergens goed in wilt worden dan moet je veel oefenen. En als dat 

niet lukt, dan moet je doorzetten. Hoe ga je hiermee om? Hoe kun je iemand helpen als 

diegene vastloopt? Allemaal mooie vragen om aan de hand van de Bijbelverhalen en de 

andere verhalen over na te denken en over te praten met elkaar. 

 

Personeel  

Gisteren heeft groep 4a (tijdelijk) afscheid genomen van Sanne Motshagen. Zij gaat 

genieten van haar zwangerschapsverlof. Marije Kooistra en Nicole Mol-de Haan zullen 

Sanne vervangen in groep 4a. 

 

Na de herfstvakantie start Anja Verhoef, onze intern begeleider bovenbouw, weer op na 

haar zwangerschapsverlof. Henriët Blokhuis heeft Anja de afgelopen periode vervangen 

als intern begeleider. Henriët zal op woensdag om de week, donderdag en vrijdag voor 

groep 4b komen te staan. 

 

Binnenkort zal er ook een vacature voor een leerkracht zowel intern als extern worden 

uitgezet voor de vervanging van Daniëlle Koning in groep 2/3. Zij gaat vanaf januari met 

zwangerschaps- en ouderschapsverlof, maar zal vanwege de corona-maatregelen vanaf 

18 november niet meer voor de groep staan. 

 

Nieuwe mediatoren 

Op school werken we met de methode Vreedzame School. Een belangrijk onderdeel van 

De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen 

leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van 

leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor 

het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein.  

 

In onze school zijn er elke dag mediatoren die ‘dienst hebben’. Tijdens de pauzes kunnen 

zij helpen bij een conflict van andere kinderen. Zij zijn zichtbaar door een gekleurd hesje. 

Ook gedurende de hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van 

conflicten. Leerkrachten kunnen leerlingen met een conflict doorsturen naar de 

mediatoren. Op een rustige plek in de school voeren ze een gesprek met de kinderen om 

ze te helpen hun conflict op te lossen. 

 



 

 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Naast de huidige mediatoren uit groep 8 zijn er weer 5 nieuwe mediatoren ‘opgeleid’. 

Kim, Noor, Quint, Simone en Tasnim uit de groepen 7 hebben de training succesvol 

afgerond. Wij zijn heel blij en trots op onze nieuwe mediatoren!  

Op dinsdag 22 september zijn zij gehuldigd op het schoolplein. De uitreiking was met 

alle kinderen, juffen en meesters en ouder(s) van de nieuwe mediatoren. 

 

Nieuwe leerlingen  

In groep 1b is Hailey Meester gestart en in groep 1a Mohammed Aboyaakoub. Welkom 

bij ONS kindcentrum!   

 

Nieuwe organisatiestructuur stichting PCO 

Sinds 1 augustus 2020 werken wij binnen onze stichting PCO Gelderse Vallei met een 

nieuwe organisatiestructuur. De nieuwe structuur houdt in dat wij clusters hebben 

gemaakt van 3 of 4 kindcentra, onder leiding van een clusterdirecteur. De locatiedirecteur 

van een kindcentrum is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het 

kindcentrum en houdt zich voornamelijk bezig met de kwaliteit en ontwikkeling van het 

aanbod van opvang en onderwijs. De clusterdirecteuren ondersteunen op gebied van 

bedrijfsvoering, strategie, huisvesting, etc. en zien toe op de samenhang tussen de 

locaties/clusters en met de maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

Wij verwachten dat deze nieuwe structuur helpt om nog meer en beter samen te werken 

als één team, binnen locaties en tussen locaties. Er is een schat aan talenten, kennis en 

ervaring, die wij willen uitbouwen en benutten, niet alleen voor de eigen locatie, maar 

ook breder. Zo worden krachten beter gebundeld en kan er meer met en van elkaar 

geleerd worden. De eigenheid van de locaties staat hierbij centraal; wij benutten juist de 

diversiteit die er op de locaties is. Wij willen zo nog beter kunnen bijdragen aan de 

ontwikkeling van de kinderen in onze regio. 

 

PCO Gelderse Vallei heeft twee huidige directeuren benoemd tot clusterdirecteur en er 

zijn twee nieuwe clusterdirecteuren van buiten aangetrokken. De clusterindeling is als 

volgt:  

 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Luuk van der Heijden Martijn Blokhuis Anneke Oosterom Arco van Houwelingen 

Fontein Lijsterhof De Koningslinde De Hoeksteen/Vlindertuin Spreng Hoevelaken 

Fontein Burgthof Holk Van den Bergh Oranje Nassau 

Spreng Barneveld Prins Willem Alexander De Branding Norschoten Koningin Juliana 

Het Anker Holk Doornsteeg De Branding Veller  

 

 

 
 



 

 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Coronasubsidie 

Voor de zomervakantie heeft de stichting een aanvraag gedaan voor de beschikbare 

coronasubsidie. Deze is toegekend en verdeeld onder de verschillende locaties. Dit 

betekent dat wij in de maanden oktober-december 2020 subsidie hebben gekregen die 

we kunnen inzetten voor extra begeleiding van de leerlingen. We hebben hier in de 

afgelopen weken een plan voor gemaakt en meerdere collega’s gaan deze periode extra 

werken om de begeleidingsplannen uit te voeren. Ook worden externe professionals 

ingezet. Er wordt extra ondersteuning gegeven op rekenen, spelling, (begrijpend) lezen 

en sociaal emotionele ondersteuning. Daarnaast hebben we budget beschikbaar om hier 

lesmateriaal voor aan te schaffen. We zijn blij met deze subsidie en hopen dat de inzet 

hiervan helpt om de begeleiding die kinderen tijdens de corona-lockdown hebben 

gemist, enigszins te compenseren. U krijgt bericht of u heeft bericht gekregen als uw kind 

hiervoor in aanmerking komt. 
 

Aankondiging tevredenheidsonderzoek  

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van onze kindcentra is voor ons erg 

belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden, is uw mening voor 

ons van belang. Graag stellen we u in de gelegenheid ons te laten weten wat u belangrijk, 

waardevol en plezierig vindt aan ons kindcentrum. Ook horen we graag of èn op welke 

punten verbeteringen nodig zijn. Iedere twee jaar peilen we daarom de tevredenheid 

onder ouders, maar ook onder leerlingen (groep 5 t/m 8) en medewerkers. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd door Scholen met Succes. Volgens stricte privacyprotollen 

ontvangt u begin november van Scholen met Succes een uitnodiging om deel te nemen 

aan het onderzoek. Deelname is anoniem, in de rapportage zijn antwoorden van 

individuen niet te herleiden. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. 

Wij zullen in januari 2021 de resultaten bekend maken. De vragenlijst voor leerlingen van  

groep 5 t/m 8 wordt op school afgenomen. De resultaten zijn voor ons ook input voor 

het schoolplan. 

 

 

 

Agenda 

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

 

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

Donderdag 5 november: Nationaal Schoolontbijt 

Donderdag 12 november: Studiedag personeel, alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 13 november: ONS got Talent! 

 

 

Wij wensen u een fijne herfstvakantie! 

 


