
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Trefwoord 
Momenteel werken we met Trefwoord over het thema: 'Voelen’. Gevoelens zijn op 

zich niet positief of negatief, ze overkomen je. Emoties als verdriet, blijdschap, 

schaamte en angst vertellen je hoe je een situatie ervaart, wat een relatie voor jou 

betekent en wat het met jou doet. In het Bijbelverhaal over Jezus die met zijn 

leerlingen midden op het meer in een flinke storm terecht komt, verlamt de angst de 

leerlingen. Totdat Jezus hen laat ervaren dat hij hun nabij blijft en zij op Hem mogen 

blijven vertrouwen. 

 

Vanaf week 12 gaan wij het hebben over ‘Kiezen’. Bijvoorbeeld hoe moeilijk kiezen 

soms is bij een overdaad aan mogelijkheden in onze consumptiemaatschappij. Dat 

kiezen extra moeilijk is als het betrekking heeft op mensen, omdat de niet gekozene 

zich buitengesloten kan voelen. Dat niet iedereen de luxe van de vrije keuze kent en 

dat sommige keuzes voor jou gemaakt zijn. De Bijbelverhalen in dit thema gaan over 

de keuze voor het Rijk Gods. De Bijbelverhalen eindigen met Jezus die zelf de keuze 

maakt om op een ezel de stad Jeruzalem binnen te gaan. Daarmee plaatst hij zich 

historisch in de lijn van de grote koningen Saul en David en kiest hij voor de 

Messiaanse opdracht waarvan wij weten hoe dit met Pasen zal aflopen. 

 

Personele zaken 
Juf Daniëlle is bevallen 
Onze collega Daniëlle Koning (groep 2/3) is bevallen van een zoontje, zijn naam is 

Jurre. Maarten is een trotse broer en met Daniëlle en Jurre gaat het goed. Van harte 

gefeliciteerd, Rick, Daniëlle en Maarten! 

 

Verandering in de personele bezetting groepen 8 
Robert van de Ven is naast leerkracht op onze locatie ook bovenschools ICT 

coördinator voor 1 dag in de week. Robert is vanuit het bestuur van de Stichting PCO 

Gelderse Vallei onlangs benaderd om de implementatie van een complex 

softwarepakket te begeleiden. Het traject is qua omvang zo groot dat dit helaas niet 

te combineren is met zijn huidige werk als leerkracht in groep 8b. Robert wordt 

daarom vanaf deze week 4 dagen per week bovenschools ingezet. Dit betekent dat 

hij nog één dag voor groep 8b staat, namelijk de woensdag.  

  



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Wij hebben een goede invulling gevonden voor de vervanging van Robert. Deze 

invulling heeft wel voor beide groepen 8 gevolgen. Marion werkt vanaf deze week op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor groep 8b. In groep 8a hebben wij 

Annet Boels bereid gevonden om vanaf de voorjaarsvakantie tot aan de 

zomervakantie op donderdag en vrijdag vroeg groep 8a te staan naast Elske. 

Hieronder stelt Annet zich voor: 

 
Dag ouder(s)/ verzorger(s), 

Helemaal van deze tijd: digitaal kennismaken! Liever zou ik u 

even een hand schudden, maar dat gaat helaas nu niet. Ik ben 

Annet Boels en mag vanaf aanstaande donderdag lesgeven aan 

uw kind. KC Oranje Nassau is voor mij niet geheel onbekend 

terrein, want ik heb hier met veel liefde 11 jaar lang gewerkt. 

Daarna heb ik ervaring op mogen doen in het Speciaal (basis) 

Onderwijs. Sinds 1 maart 2020 ben ik mijn eigen bedrijf gestart 

Annet Onderwijs & Theater. Hierin heb ik mijn twee passies 

gecombineerd: lesgeven en toneel spelen/ acteren. Met de 

musical gaat het dus helemaal goed komen ;-). Verder ben ik 

getrouwd en moeder van 3 prachtige kinderen. 
Voor nu was dit mijn introductie, maar mocht u vragen hebben, 

voel vrij om mij te mailen. Ik zal ook geregeld na schooltijd met de leerlingen mee naar 

buiten lopen om eventuele vragen te beantwoorden en verder kennis te maken. 
 

Met vriendelijke groet, 
Annet Boels 

 

Nieuwe leerlingen 

Hartelijk welkom Fenna van Essen, Amal Marjana en Dikra Saïdi in groep 1a. In groep 

4a is Romeo Djuric gisteren gestart. Wij hopen dat jullie een leerzame en mooie tijd 

bij ons kindcentrum krijgen. 

 

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.  
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Uw kind, ons kind! 

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

kunnen plaatsen. 

  

Korte mededelingen 
 De rapporten worden op donderdag 1 april meegegeven (dit is geen grap 😉). 

 Op korte termijn mogen wij weer aan de kinderen gymles geven in de gymzaal. 

Er wordt 1x in de week gegymd, maar dan langer. Ook in verband met het feit 

dat kinderen elkaar niet tegenkomen in de kleedkamer en de gespreide start en 

eindtijden.  

 Wij zijn nog aan het bekijken op welke manier wij het Paasfeest gaan vieren, 

hierover krijgt u later apart een bericht. 

 Woonwinkel Hasselbach heeft er last van dat ouder(s)/verzorger(s) vlak tegen de 

winkel aan staan bij het ophalen van de kinderen. Graag verzoeken wij u de 

ingang van de woonwinkel vrij te laten. 

 

 

Agenda 
Woensdag 24 maart: Studiedag, alle leerlingen vrij! 

Donderdag 1 april: Rapporten mee 

   Paasviering in de groepen 

Vrijdag 2 april:  Goede vrijdag, leerlingen vrij!  

Maandag 5 april: Tweede paasdag 

Donderdag 8 april: Oudergesprekken groep 1 t/m 8* 

Maandag 12 april: Oudergesprekken groep 1 t/m 8* 

 
 
* Data onder voorbehoud. Afhankelijk van de maatregelen op dat moment zullen de  

gesprekken online of telefonisch plaats vinden. Hierdoor worden de gesprekken 

mogelijk meer verspreid ingepland in de eerste helft van april. Uiteraard brengen wij 

u hier tijdig van op de hoogte. 

 

 

 
 


