
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nr. 07  -  5 februari 2021 

 
Bericht vanuit de locatiedirecteur  
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Aanstaande maandag gaan onze peuteropvang en onze basisschool weer open. Een heel mooi 

bericht, want wij willen niets liever dan de kinderen weer ontvangen op ons kindcentrum. Om met 

de woorden van premier Rutte te spreken: er is licht aan het einde van de tunnel. Toch zijn er nog  

veel maatregelen en richtlijnen opgesteld voor alle kinderopvang- en basisschoollocaties om het 

weer naar locatie gaan voor iedereen (kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers) zo goed en 

veilig mogelijk te laten verlopen.  

 

Er zijn maatregelen en richtlijnen, soms verplicht en soms (dringend) geadviseerd. In de media zij 

er allerlei tegenstrijdige berichten over het wel of niet verantwoord zijn van deze maatregelen en 

richtlijnen. Vaak vanuit verschillende gezichtspunten belicht door mensen die vanuit hun eigen 

ervaring of expertise spreken. En wellicht is dit ook zo in uw vrienden en/of kennissenkring en ziet 

u dit ook via uw eigen social media. Helaas zorgt dit voor verdeeldheid die wij als ‘De Vreedzame 

School’ en vanuit onze (christelijke) waarden en normen jammer vinden. 

 

In de afgelopen dagen hebben wij als team rekening houdend met alle verplichte en (dringend) 

geadviseerde maatregelen/richtlijnen gekeken naar hoe wij dit alles naar ons kindcentrum konden 

vertalen, zodat wij zoveel mogelijk aan een ieders gevoel van veiligheid en vertrouwen tegemoet 

komen. En dat is best een hele puzzel geweest.  

 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de regels en afspraken die in afstemming met onze eigen 

medezeggenschapsraad zijn opgesteld. Wij vragen van u: 

- de bijlage goed door te lezen en waar nodig met uw kind(eren) te bespreken; 

- u te houden aan de regels en afspraken zoals genoemd in dit document; het is voor iedereen 

een lastige tijd en het is fijn als wij met elkaar goed voor elkaar zorgen. Dit komt de rust 

rondom en in ons kindcentrum en dus de kinderen ten goede in deze bijzondere tijd. 

 

Een aantal praktische uitwerkingen, zoals de haal- en brengtijden, vindt u verderop in deze 

nieuwsbrief. In de bijlage vindt u tevens de maatregelenposter zoals opgesteld door de overheid. 

 

Tot slot wil ik graag nog het volgende met u delen.  

 

Vanuit onder andere de media wordt er een negatieve focus gelegd op de leerachterstanden, die 

kinderen nu zouden oplopen. Dit doet iedereen tekort in mijn ogen … 

 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Je zult maar een kind van nu zijn, terwijl je elke dag ongelofelijk je best doet om alles voor elkaar 

te krijgen. In een andere en ongewone situatie. In een wereld die helemaal anders is dan anders 

en heel veel van je vraagt. 

 

Je zult nu maar een ouder zijn, in een tijd waarin je probeert alles rond te breien. Je werk, je gezin, 

alle zorgen. Je doet enorm je best om ouder, leerkracht en werknemer/-gever te zijn in één, dat is 

(bijna) niet te doen toch? En tóch doet u het wel allemaal! 

 

Je zult maar leerkracht of pedagogisch medewerker zijn in deze tijd. Je geeft en doet er alles aan 

om alle kinderen erbij te houden, je zorgt voor een uitdagend, gedegen en goed aanbod en je 

blijft in verbinding met alle kinderen. Je blijft (digitaal) motiveren, terwijl er geen één leerkracht of 

pedagogisch medewerker is die van achter een laptop of op afstand kinderen wilt stimuleren, 

onderwijzen en begeleiden. 

Als leerkracht en pedagogisch medewerker zorgde je er voor dat de kinderen die het echt nodig 

hadden tóch op ons kindcentrum of op de noodopvang terecht konden. Jouw collega’s en jij 

vingen deze kinderen en de kinderen van ouders met een cruciaal beroep met liefde op. En nu 

moet je weer schakelen en met allerlei maatregelen en richtlijnen rekening houden. 

 

Je zult maar opgroeien, leven en werken in deze tijd en dan alleen maar te horen krijgen dat het 

niet goed gaat komen met je. Er is achterstand, er moet extra les komen, er moet een plan komen 

waarin de kinderen ‘bijgespijkerd’ moeten worden (de aanbieders van bijles schieten als 

paddenstoelen uit de grond. 

 

Ik kan mij voorstellen dat jullie als ouders nog eens extra in de 

kramp schieten bij dit soort berichten, want wij willen toch 

allemaal dat het goed komt met jullie kinderen. Maar geloof 

mij, het kómt goed, sterker nog, het ís al goed!! 

 

U heeft allemaal ‘parels’ in handen, elk kind van u is een unieke 

parel, dat iets meemaakt, wat hem of haar zal vormen voor de 

rest van zijn/haar leven…  
 

U mag volop vertrouwen op het vakmanschap van ons team. 

Wij hebben vertrouwen in uw kind en de toekomst. En weet dat het goed komt, of beter, dat het 

al goed is! Wij blijven werken vanuit dit vertrouwen.  

 

Als wij volgende week weer stralende gezichten zien in ons kindcentrum dan gaan wij opnieuw 

genieten van de kinderen en van elkaar en vanuit ontspannenheid alle kinderen weer verder 

begeleiden! 

 

Hartelijke groeten, 

Jolanda de Boer-Noorloos 

 

Praktische zaken op een rij 
Hieronder vindt u een aantal praktische zaken op een rij voor de opening van ons kindcentrum op 

8 februari. 

 

Breng- en haaltijden peuteropvang en noodopvang-BSO 

Kinderen kunnen tussen 08:00-08:25 uur worden gebracht bij de peuteropvang bij de ingang van 

de peuteropvang/BSO. Als ouders/verzorgers andere kinderen op de basisschool hebben, dan 
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mogen zij deze kinderen aansluitend naar wegbrengen/naar binnen laten gaan (dus tussen 08:25-

08:30 uur). De kinderen mogen om 12:00 uur weer worden opgehaald bij dezelfde ingang.  

 

Kinderen op de BSO gaan om 14:30 uur naar de noodopvang-BSO als zij hiervoor zijn aangemeld 

en kunnen tot 18:00 uur worden opgehaald bij de ingang van de peuteropvang/BSO. 

 

Breng- en haaltijden basisonderwijs 

In onderstaand schema zijn de verschillende haal- en brengtijden opgenomen. Dit is ingedeeld op 

de eerste twee letters van de achternaam. Zo kunnen de kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig 

worden gebracht en gehaald (leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen op tijd naar buiten 

gaan) en voorkomen we een te grote drukte in één keer rondom ons kindcentrum. Wij verzoeken 

ouders/verzorgers zich aan deze tijden te houden en te zorgen dat hun kind op tijd in de groep 

is/kan zijn. 

 

Achternaam beginnend met Dag Brengen Ophalen 

Ab – Di Maandag, dinsdag en donderdag 08.25-08.30 uur 14.15 uur 

 Woensdag 08.25-08.30 uur 12.15 uur 

 Vrijdag t/m groep 3 08.25-08.30 uur 11.45 uur 

 Vrijdag vanaf groep 4 08.25-08.30 uur 14.15 uur 

Do – Kn  Maandag, dinsdag en donderdag 08.30-08.35 uur 14.20 uur 

 Woensdag 08.30-08.35 uur 12.20 uur 

 Vrijdag t/m groep 3 08.30-08.35 uur 11.50 uur 

 Vrijdag vanaf groep 4 08.30-08.35 uur 14.20 uur 

Ko – Re  Maandag, dinsdag en donderdag 08.35-08.40 uur 14.25 uur 

 Woensdag 08.35-08.40 uur 12.25 uur 

 Vrijdag t/m groep 3 08.35-08.40 uur 11.55 uur 

 Vrijdag vanaf groep 4 08.35-08.40 uur 14.25 uur 

Ri – Zw  Maandag, dinsdag en donderdag 08.40-08.45 uur 14.30 uur 

 Woensdag 08.40-08.45 uur 12.30 uur 

 Vrijdag t/m groep 3 08.40-08.45 uur 12.00 uur 

 Vrijdag vanaf groep 4 08.40-08.45 uur 14.30 uur 

 

De kinderen kunnen van dezelfde ingangen gebruiken zoals voor de kerstvakantie. Kinderen van 

de groepen 1 en 2 worden buiten opgewacht door de leerkracht, de andere kinderen gaan 

zelfstandig naar binnen. Kinderen gaan bij aankomst direct naar binnen en ouders/verzorgers 

verlaten het schoolplein of de directe schoolomgeving zo snel mogelijk. Na schooltijd gaan 

kinderen met hun ouders/verzorgers ook direct naar huis. 

 

Lesmaterialen weer mee 

Denkt u er aan om uw kind a.s. maandag alle lesmaterialen weer mee te geven naar de locatie? 

Schriften, werkboeken e.d. maar ook de chromebooks of Ipads. Graag ook de opladers weer 

meegeven! 

 

CITO toetsen en rapport 

In de komende twee weken zullen er geen (CITO) toetsen bij uw kind(eren) worden afgenomen. 

Wij vinden het belangrijk om eerst kinderen weer op school te ontvangen, gewoon les te geven en 

(binnen de maatregelen) aandacht te hebben voor groepsvorming, het gesprek met kinderen te 

voeren over deze bijzondere tijd en in het bijzonder in hoe zij de afgelopen weken hebben 

ervaren. Na de voorjaarsvakantie zullen de CITO toetsen in de groepen 4 t/m 7 worden 

afgenomen. In groep 8 zullen deze toetsen niet meer worden afgenomen, omdat dit anders te 

kort op de eindtoets (IEP-toets) ligt. In de groepen 3 zullen een beperkt aantal CITO toetsen 

worden afgenomen. Ouders/verzorgers worden hierover door de eigen leerkracht geïnformeerd. 
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Dit betekent dat ook de rapporten later zullen worden opgesteld en meegegeven aan uw 

kind(eren). Een nieuwe datum hiervoor ontvangt u in de volgende nieuwsbrief. 

 

Verwijzingen groep 8 en aanmelden Voortgezet Onderwijs 

Komende week staan de (online) gesprekken gepland voor het definitieve advies met 

ouders/verzorgers en kinderen van groep 8. Aanmeldingen moeten voor 15 maart binnen zijn bij 

de middelbare school. 

 

Hulpouders niet op locatie 

Naast de ouders/verzorgers mogen helaas hulpouders ook niet op de locatie binnen komen. Dit 

betekent dat er voorlopig niet zal worden gecontroleerd op luizen. Wilt u zelf regelmatig uw 

kind(eren) controleren op luizen? Als u luizen constateert, kunt u dit melden bij de eigen 

leerkracht van uw kind. Wij adviseren om dan gelijk de behandeling te starten. Uw kind mag 

daarna natuurlijk wel gewoon weer komen. 

 

Personele zaken 
Vanaf november had juf Judith Janszen het stokje van juf Daniëlle overgenomen in groep 2/3 in 

verband met het zwangerschaps-/ouderschapsverlof van juf Daniëlle. Helaas bleek de afstand 

woon-werk voor juf Judith toch iets te veel (zij had een reistijd van bijna een uur). Inmiddels 

hebben wij afscheid genomen van juf Judith en is het stokje overgenomen door juf Nicole Mol-de 

Haan.  

 

Juf Nicole werkt al sinds de zomervakantie bij ons, eerst in groep 8b en later in groep 4a. Vanaf 

deze week dus ook in groep 2/3. Dit doet zij nog naast haar werkzaamheden in groep 4a. Op 15 

maart zal juf Sanne weer terugkomen van zwangerschapsverlof en zal Nicole in groep 4a het 

stokje weer overdragen aan juf Sanne. 

 

Uitkomsten tevredenheidspeilingen 
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u de uitkomsten van de tevredenheidspeilingen die in 

november zijn gehouden onder de ouders van de opvang en het onderwijs en onder de kinderen 

van de groepen 5 tot en met 8. In de bijlagen vindt u de uitkomsten terug die op u van toepassing 

is (opvang of onderwijs). 
 
Herhaling: aanmelden 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 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. 

mailto:info.on@pcogv.nl


 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

  

Korte mededelingen 
• In verband met het thuisonderwijs van afgelopen weken, worden de rapporten niet 

op maandag 15 februari meegegeven.  

• De studiedag van aankomende donderdag gaat gewoon door, weliswaar in een 

online variant voor de teamleden. De kinderen zijn deze dag vrij. Wij hebben er voor 

gekozen om de studiedag door te laten gaan, omdat het goed is om in deze 

hectische tijd ook even stil te staan bij ons zelf en onze eigen ontwikkelingen. De 

studiedag is ook bedoeld in de voorbereiding op het nieuwe meerjarig locatieplan 

waarin wij de ontwikkelingen voor de komende jaren zullen uitstippelen. U wordt 

uiteraard hier ook van op de hoogte gehouden! 

 

 

Agenda 

Maandag 8 februari:  Peuteropvang en basisonderwijs weer open 

Donderdag 11 februari:  Studiedag, alle leerlingen vrij 

Voorjaarsvakantie:   22 februari t/m 26 februari 2021 

Donderdag 4 maart:  Volgende nieuwsbrief 
 
 

 
 


