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Trefwoord 

 Adventslied 

Eerste kaars, geef je licht 

Als een ster die helder straalt. 
Jij bent licht voor de wereld. 

Licht. 
 

Tweede kaars, geef je licht 

Jij bent licht voor de wereld. 

Licht. Licht. 
 

Derde kaars, geef je licht 

Aan wie niemand anders ziet. 

Jij bent licht voor de wereld. 

Licht. Licht. Licht. 
 

Vierde kaars, geef je licht  

Aan wie huilt om veel verdriet 

Jij bent licht voor de wereld. 

Licht. Licht. Licht. Licht 

 

Grote kaars, geef je licht, 

Laat ons zo het Kerstkind zien. 

Jij bent licht voor de wereld. 

Licht. Licht. Licht. Licht. Licht. 

 

Terugblik 2020 
En zo zijn wij alweer bijna aan het einde van 2020 gekomen. Een jaar waarin de wereld 

plotsklaps stilstond en waarin wij elke dag geconfronteerd werden en worden met 

actueel corona nieuws. Dit vroeg veel van iedereen: steeds schakelen, appen, discussies 

voeren en een besluit nemen. Het ging soms wel heel snel allemaal. De inkt was amper 

droog of we moesten alweer bijstellen. 

 

Wij hebben dit bijzondere jaar ons best gedaan (en zullen dat ook in het nieuwe jaar 

blijven doen) om met het team en in overleg met de stichting de lijnen goed en duidelijk 

uit te zetten. Maar ook wij zijn net een klein stukje Nederland, waarin 17 miljoen mensen 

inmiddels alles weten over virussen en hoe daar mee om te gaan. Geeft niet, want dat 



 

 
 

 

Uw kind, ons kind! 

houdt een ieder scherp en zo komen wij vaak tot de best passende maatregel of meest 

optimale oplossing voor dat moment. Maar het blijft lastig: als dit, mag dat dan wel? Als 

het zo kan, waarom doen wij dat dan niet? Als dit gebeurt, wat gaan wij dan doen? 

Vragen waar ook wij niet altijd direct en een eenduidig antwoord op hebben. 

 

En nu is het weer zeer actueel. De besmettingen lopen op, de zorg staat onder druk. En 

dus blijven de maatregelen van kracht en kan iedereen met de kerstdagen maar 

maximaal 3 mensen thuis ontvangen. Als kindcentrum nemen wij besluiten met de 

informatie die wij hebben en wegen wij iedere keer de belangen tegen elkaar af. En 

eerlijk, dat valt niet altijd mee. Zo hebben wij als team besloten om de kerstviering dit 

jaar niet ’s avonds maar op vrijdag tijdens schooltijd te vieren. Wij snappen dat dit 

teleurstelling kan opleveren bij kinderen, maar laten wij met elkaar vooral blijven kijken 

naar wat wel kan en goed is gegaan en gaat in deze moeilijke tijd.  

 

Zo zijn wij blij dat wij met elkaar ondanks corona naar school kunnen gaan en elkaar en 

de kinderen elke dag mogen ontmoeten. En dat wij bijna iedere schooldag nog goed 

onderwijs en opvang aan alle kinderen van ons kindcentrum kunnen bieden. Helaas lukt 

het ontmoeten met u als ouders/verzorgers niet zoals wij gewend zijn, maar gelukkig zijn 

er – naast het contact via Social Schools of telefonisch - op het plein wel 

contactmomenten met elkaar. Ook zijn wij blij dat wij als kindcentrum nauwelijks te 

maken hebben gehad met uitval van teamleden of besmettingen, waardoor groepen 

nauwelijks (op de periode in het voorjaar na) thuis moesten blijven.  

 

Al met al blijft het natuurlijk wel een lastige tijd. Wij willen graag, net als iedereen, weer 

naar het normale. Oudergesprekken op school, activiteiten - waar u als ouder/verzorger 

gewoon bij kunt zijn -weer ‘normaal’ organiseren etc. En waar het dan een keer niet gaat 

over corona. 

En dan … dan weten wij pas zeker of wij de juiste beslissingen hebben genomen, destijds. 

 

Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen en hopen iedereen weer gezond te 

mogen begroeten in het nieuwe jaar. Onze gedachten gaan uit naar de mensen voor wie 

dit alles niet vanzelfsprekend is.  

 

Jolanda de Boer-Noorloos 

 
Personele zaken 
 

Juf Sanne is bevallen 

Onze collega Sanne Motshagen (groep 4a) is bevallen van een 

zoontje, zijn naam is Joep. Sofie en Fleur zijn trotse zussen en 

met Sanne en Joep gaat het heel erg goed. Van harte 

gefeliciteerd!  
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Nieuwe pedagogische medewerker peuteropvang en BSO 

Vanaf 4 januari zal Jolijn Laurijsen als pedagogisch medewerker op maandag, dinsdag en 

donderdag zowel op de peuteropvang als BSO bij ons werken. Juf Jolijn stelt zich 

hieronder zelf even voor: 

 

Ik ben Jolijn Laurijsen. Ik ben 30 jaar en woon samen met mijn vriend en zoontje in Nijkerk. 

Hiervoor heb ik in de beveiliging voor hoog risico vluchten van Amerikaanse 

luchtvaartmaatschappijen op Schiphol gewerkt. Daarvoor heb ik in de gehandicapten zorg 

op een kindergroep gewerkt.  

 

Sinds de geboorte van ons zoontje kriebelde het toch wel 

weer om met kinderen te gaan werken en zodoende ben ik 

bij dit Kindcentrum terecht gekomen en zal ik op maandag, 

dinsdag en donderdag werkzaam zijn op de peuteropvang en 

de BSO. 

Direct vanaf het begin van deze nieuwe uitdaging ga ik de 

VVE Opleiding doen. Naast dat deze opleiding verplicht is 

voor de Peutergroep, is het voor mij een toevoeging aan mijn 

kennis, kunde en vaardigheden. Ik heb er erg veel zin in! 

Mijn hobby's zijn tuinieren, skeeleren en koken. Daarnaast 

ben ik ook erg creatief, dus ik hoop dat te kunnen gaan 

gebruiken en veel leuke dingen te gaan maken met de 

kinderen. 

 

Ik wens jullie alvast een fijne vakantie en een goed nieuw jaar toe. 

 

Tot in het nieuwe jaar! 

 

Met de komst van juf Jolijn is er weer een volledige, vaste bezetting op de peuteropvang 

en de BSO. Voor de peuteropvang betekent dit dat de kinderen die op de wachtlijst 

staan, vanaf januari kunnen instromen. Hiervoor zullen ouders/verzorgers door 

klantcontact van PCO Gelderse Vallei worden benaderd.  

 

Afscheid van juf Annebeth en juf Marije 

Juf Annebeth heeft het afgelopen jaar juf Marion (groep 8) vervangen. Nu juf Marion 

weer bijna volledig aan het werk is, zullen wij afscheid gaan nemen van juf Annebeth. Zij 

is vrijdag 8 januari voor het laatst bij ons op school en maakt zij de oversteek naar 

Kindcentrum Spreng Hoevelaken, een van de andere kindcentra binnen onze stichting. 

Wij wensen haar veel succes! 

 

Juf Nicole heeft juf Marion ook vervangen, maar zij blijft binnen ons kindcentrum 

werkzaam in groep 4a. Vanaf de herfstvakantie was zij al op woensdag in deze groep 

aanwezig, maar neemt vanaf januari ook op maandag en dinsdag het stokje over van juf 

Marije. Juf Marije zal vanaf januari werkzaam zijn op Kindcentrum Het Anker binnen onze 

stichting. 
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Wij bedanken juf Annebeth en juf Marije voor hun inzet en wensen hen veel plezier toe 

op hun nieuwe plek binnen de stichting. 

 

Nieuwe leerlingen  

Hartelijk welkom voor Dylan van Dijk, groep 1b en Bo van Dijkhuizen, groep 1a. We 

hopen dat jullie het naar je zin krijgen bij ONS Kindcentrum! 

 

Nieuws uit de groepen 

Kareem (groep 2/3), Rayana (groep 2) en Faris (groep 1a) Mubarak hebben een zusje 

gekregen. Haar naam is: Hind. Wij feliciteren het gezin van harte en wensen hen veel 

geluk samen.  
 

Kerstviering  

Zoals u in het Social Schools bericht van afgelopen dinsdag hebt kunnen lezen, vindt de 

kerstviering niet donderdagavond plaats, maar vrijdagochtend 18 december. Helaas kan 

de kerstviering, zoals zoveel zaken, niet doorgaan zoals we dat graag hadden gezien. Een 

kerstviering met u als ouder(s)/verzorger(s) hierbij aanwezig, is gezien de huidige 

Corona-maatregelen niet te organiseren. Om in deze tijd toch de saamhorigheid te 

voelen, vieren we de kerstviering in drie verschillende groepen in de gymzaal.  

Viering 1: 1a-2/3-4b-5-7a 

Viering 2: 2-4a-6-8a 

Viering 3: 1b-3-7b-8b 

Uiteraard worden tijdens de vieringen foto’s gemaakt en deze worden gedeeld met u als 

ouder(s)/verzorger(s).  

Volgend schooljaar hopen wij op donderdagavond 23 december met elkaar in de 

Kruiskerk weer met elkaar het kerstfeest te vieren. 

 

Bericht vanuit de stichting   
Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn belangrijk. De gebouwen van onze 

stichting PCO Gelders Vallei zijn gecheckt door gespecialiseerde bedrijven, waaruit blijkt 

dat alle gebouwen voldoen aan de eisen voor ventilatie. Waar nodig is de mechanische 

ventilatie op de juiste manier ingesteld en de airco-functie uitgeschakeld. Daarnaast 

hebben we zelf ook aandacht voor het luchten in de lokalen. Ventileren is het 

voortdurend verversen van lucht. Luchten is het in korte tijd verversen van alle 

verontreinigde binnenlucht door het wijd open zetten van ramen of deuren, bijvoorbeeld 

tijdens de pauzes of tijdens bewegingsactiviteiten. Een kwartier luchten is vaak al 

voldoende om de binnenlucht te verversen. Om goed in de gaten te houden hoe het 

staat met de luchtkwaliteit, gaan we over tot aanschaf van CO2 meters voor alle lokalen 

(waar deze nog niet aanwezig zijn). Zo kunnen onze professionals tijdig luchten. Alle 

locaties krijgen middels instructiekaarten advies hoe ze dit het beste kunnen doen. 
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Korte mededelingen 
• Jaco van de AC heeft kunnen regelen dat de kerstbomen dit jaar door Covebo 

Uitzendgroep B.V. worden gesponsord. Daar zijn wij erg blij mee. Jaco en Covebo 

bedankt hiervoor! 

• Jaarlijks worden de kleine kassen van de school gecontroleerd door twee 

kascontroleurs. We zijn op zoek naar een kascontroleur die deze taak eind januari 

op zich wil nemen. U kunt dan een mail sturen naar: administratie.on@pcogv.nl. 

• Er worden door kinderen onderling (uit verschillende groepen) Pokémon kaarten 

geruild. In sommige groepen komt het voor dat kinderen hier uiteindelijk heel 

verdrietig om zijn. Het meebrengen van de kaarten en het ruilen is op eigen risico 

en wij kunnen als leerkrachten hier geen zicht op houden.  

• In de zwerfboekenkast zijn er ruim 20 boeken te vinden met betrekking tot kerst. 

Neem ze gerust mee! Is het boek uit dan mag je het houden of terugzetten (in 

onze zwerfboekenkast of in een andere kast binnen de gemeente). Veel 

leesplezier! 

 

 

Agenda 
Vrijdag 18 december: Kerstviering in de groepen 

 

Kerstvakantie 21 december tot en met 1 januari 2021. 

 

 
 

 
Wij wensen u fijne feestdagen toe en een goed nieuwjaar! 

Team Kindcentrum Oranje Nassau 

mailto:administratie.on@pcogv.nl

