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Bericht vanuit het team 
Iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar 2021. Wij hopen dat -ondanks de 

lockdown - iedereen een fijne vakantie heeft gehad, gezond is gebleven en een goede 

start heeft kunnen maken met het onderwijs op afstand. 

 

Voor de vakantie hebben wij, als team, ons best gedaan om zo goed mogelijk te starten 

na de vakantie. Gelukkig kunnen wij terugvallen op de ervaring van de vorige lockdown 

in het voorjaar. Wij zien dat de kinderen deze week weer goed van start zijn gegaan en 

zijn dan ook apetrots hoe zij een en ander oppakken. Ook alle lof voor u als 

ouder(s)/verzorger(s) om weer te schakelen naar het ondersteunen en opvangen van uw 

kind(eren) thuis, naast mogelijk het (thuis)werken. Het vraagt het nodige van iedereen en 

wij verwachten hierin ook niet het onmogelijke van uw kind en u zelf. Samen komen wij 

er! 

 

Natuurlijk kan het voorkomen dat niet alles gelijk goed verloopt vanuit ons kindcentrum 

of bij u thuis of dat u nog vragen heeft over het onderwijs op afstand. Wij vragen u om 

dit te melden bij de leerkracht(en) van uw kind(eren). Maakt u gebruik van de 

noodopvang op Kindcentrum De Koningslinde en heeft u hierover vragen? Dan kunt u dit 

kindcentrum bereiken via directie.dk@pcogv.nl of 033-2453214. 

 

A.s. dinsdag 12 januari staat er weer een persconferentie gepland. Wij wachten de 

berichtgeving vanuit deze persconferentie af. Mocht de lockdown langer gaan duren, dan 

kijken wij met elkaar in hoeverre wij aanpassingen kunnen of moeten doen ten aanzien 

van de organisatie en/of de inhoud van het onderwijs op afstand. Uiteraard stellen wij u 

hier dan zo snel mogelijk na 12 januari van op de hoogte. 

 

Nieuwe leerlingen  

Hartelijk welkom voor Iris Waldhober en Isa van de Poll in groep 1a en Alyaman Youssif 

in groep 1b. Wij hopen dat jullie een leerzame en mooie tijd bij ons kindcentrum krijgen. 

  

Aanmelden nieuwe kinderen vóór 1 april a.s. 
In de komende periode gaan wij aan de slag met de groepsformatie voor 2021-2022. 

Uitgangspunt hierbij zijn het aantal kinderen per groep. Om deze puzzel goed te kunnen 
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Uw kind, ons kind! 

leggen, is het belangrijk dat wij zicht krijgen op het aantal nieuwe aanmeldingen voor 

(met name) groep 1.  

Heeft u uw kind nog niet aangemeld voor ons onderwijs en wordt hij of zij voor de 

zomervakantie van 2022 4 jaar, dan vragen wij u uw kind zo snel mogelijk – maar in ieder 

geval vóór 1 april a.s. – aan te melden voor het onderwijs op ons kindcentrum.  

 

Wellicht kent u ook in uw vrienden of kennissenkring nog mensen die hun kind(eren) 

willen aanmelden voor het onderwijs op ons kindcentrum. Wilt u hen dan namens ons 

attenderen om dit vóór 1 april a.s. te doen? U kunt uw kind aanmelden door een mailtje 

te sturen naar info.on@pcogv.nl.  

 

Bij een aanmelding na 1 april kunnen wij niet garanderen dat wij uw kind nog kunnen 

plaatsen. 

  

Gebruik chromebook bovenbouw 
Voor het onderwijs op afstand heeft uw zoon/dochter (les)materiaal meegekregen vanuit 

school, waaronder voor de bovenbouw een chromebook.  

 

Aan het begin van het schooljaar hebben alle kinderen van de bovenbouw een protocol 

ondertekend over het juiste gebruik hiervan. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u 

dit protocol terug. Wij begrijpen dat wellicht niet iedere regel van dit protocol thuis goed 

te handhaven is, maar wij willen ouder(s)/verzorger(s) wel vragen om regelmatig even 

met hun kind(eren) mee te kijken. Programma's downloaden en Google Meet opnemen 

en publiceren op social media zijn bijvoorbeeld absoluut niet toegestaan.  

 

De Google Meet omgeving, waar de kinderen de instructies van de leerkracht krijgen, kan 

ook gebruikt worden als omgeving waar klasgenoten onderling overleggen. Leerkrachten 

zullen overigens niet de hele dag (actief) aanwezig zijn in Google Meet en daarom is het 

goed als ouder(s)/verzorger(s) af en toe mee te kijken.  

 

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen 

met de leerkracht van uw kind(eren).  

 

Taalondersteuning tijdens lockdown 
De Bibliotheek op School en het Taalhuis op School willen de ouder(s)/verzorger(s) van 

de kinderen op ons kindcentrum (zowel opvang als onderwijs) graag ondersteunen 

tijdens de lockdown. De informatie die via Social Schools naar u wordt gestuurd, kan het 

Taalhuis op School omzetten in eenvoudiger taalgebruik.  
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Tijdens de ‘lessen’ van het Taalhuis op School heeft het 

Taalhuis gemerkt dat de ouder(s)/verzorger(s) erg blij zijn met 

de extra uitleg van de nieuwsbrieven van het kindcentrum 

door de taalvrijwilligers. En zij hebben van hen teruggekregen 

dat zij dit echt nodig hebben.  
Als kindcentrum sturen wij de informatie die van belang is 

door naar het Taalhuis, maar uiteraard kunt u dit – na 

aanmelding – eventueel ook zelf doen. De informatie wordt 

vervolgens omgezet in eenvoudiger taalgebruik en gedeeld met de ouder(s)/verzorger(s) 

die zijn aangemeld bij het Taalhuis. Op deze manier hopen wij met elkaar 

ouder(s)/verzorger(s) te helpen tijdens deze tweede lockdown. 
 

Wilt u zich ook aanmelden voor het Taalhuis op School of kent u iemand die hier graag 

gebruik van zou willen maken? Dan kunt u een mailtje sturen naar info.on@pcogv.nl. 
 

Vakantierooster 2021-2022 

Hieronder vindt u het vastgestelde vakantierooster voor alle kindcentra in onze stichting 

voor het schooljaar 2021-2022. Later in dit schooljaar ontvangt u een aanvulling op dit 

overzicht v.w.b. de studiedagen in het volgende schooljaar. 

  
 

Korte mededelingen 
• Herhaalde oproep: 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. 

 

 

 

mailto:info.on@pcogv.nl
mailto:administratie.on@pcogv.nl


 

 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Agenda 
Woensdag 20 januari t/m 30 januari:   Start Nationale Voorleesdagen 

Donderdag 11 februari:    Studiedag, alle leerlingen vrij! 

Maandag 15 februari:     Rapport mee 
 
 

 
 


