Trefwoord
“Omdat Hij leeft
ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft,
mijn angst is weg.
Omdat ik weet:
Hij heeft de toekomst.
En 't leven is het leven waard,
omdat Hij leeft!”
Wij wensen u fijne paasdagen!

Personele zaken

Verandering in de personele bezetting groep 7a
Peter Mulderij heeft een andere baan binnen de stichting gevonden. Na ruim 6 jaar
met veel plezier op ons kindcentrum te hebben gewerkt als leerkracht en ICTcoördinator, zal hij vanaf 5 april a.s. op woensdag, donderdag en vrijdag als
leerkracht van groep 7/8 werkzaam zijn bij Kindcentrum Het Anker in Zwartebroek.
Meester Peter zal op maandag en dinsdag tot aan de zomervakantie nog wel op
onze locatie werkzaam zijn als ICT-coördinator en als leerkracht in de verschillende
groepen ter vervanging van de collega’s in het kader van werkdrukvermindering. Na
de zomervakantie zal meester Peter niet meer op ons kindcentrum werkzaam zijn.
Meester Peter zal op woensdag worden vervangen door juf Mieke van Dasselaar (zij
staat op maandag en dinsdag al voor de groep) en zal vanaf 28 mei fulltime voor de
groep staan. De komende weken zal meester Gerco van Straten op donderdag en
vrijdag voor de groep staan. Hieronder stelt meester Gerco zich even kort aan u
voor.

Beste ouders/verzorgers,
In de aankomende weken zal ik een aantal dagen in
groep 7a voor de groep staan. Wel zo fijn als jullie dan
een klein beetje weten wie er door de gangen van
Oranje Nassau banjert. Mijn naam is Gerco van
Straten. Ik ben 27 jaar oud en alweer heel wat jaren
actief in het basisonderwijs. Naast mijn
werkzaamheden op verschillende scholen binnen en
buiten onze stichting, heb ik sinds 2017 een eigen
onderneming die zich richt op groepsactiviteiten en
kinderfeestjes. Omdat dit veel tijd vraagt naast een
baan in het onderwijs, heb ik ervoor gekozen om
flexibel inzetbaar te zijn.
Omdat ik Kindcentrum Oranje Nassau en een aantal collega's van eerdere invalklussen al
redelijk goed ken, heb ik extra veel zin om aan de slag te gaan in groep 7a.
Hartelijke groet,
Gerco

Nieuwe leerlingen
Hartelijk welkom Joey van Praag en Ali Ahmed in groep 1b en Alaa Ahmed in groep
2/3. Wij hopen dat jullie een leerzame en mooie tijd bij ons kindcentrum krijgen.

Peuteropvang

De afgelopen tijd zijn er veel nieuwe peuters gestart bij de
peuteropvang. Dit vinden wij heel gezellig. Zo hebben we steeds meer
kinderen om samen mee te spelen. De laatste weken zijn wij bezig
geweest met het thema Pasen. We hebben met stift eieren gekleurd en
we hebben gekleurde eieren geplakt. Ook gingen we in de kring eieren tellen en we
zochten verschillende kleuren eieren.

BSO

Vanaf februari gaan alle kinderen weer naar school. Zoals bekend, is dit op de BSO
nog niet het geval. De kinderen die er wel zijn, hebben al kunnen zien, dat het
interieur van de BSO een nieuwe look heeft gekregen. Klaas heeft een mooie zithoek
gemaakt in de hal.
Op de plaats van de kasten en in het kleine halletjes heeft hij kapstokken gemaakt.
Boven de zithoek hangen twee prachtige lampen. Op de groep hebben we
sfeerlampen gekregen. En binnenkort wordt het geheel nog meer verfraaid met een
open kast en wat groen. Wij verheugen ons erop om alle kinderen weer te zien op
onze mooie BSO.

Uw kind, ons kind!

Dan kan ook Jolijn eindelijk de andere kinderen van de BSO ontmoeten. Helaas
moeten we nog wel geduld hebben. Ondertussen maken we er uiteraard het
allerbeste van; spelen buiten, in de speelhal of we spelen een spel. We hebben
koekjes gebakken en groentesoep gemaakt.

Uw kind, ons kind!

En er wordt nog steeds geknutseld en feest gevierd als er iemand jarig is.
Wij duimen, dat we elkaar over niet al te lange tijd weer gaan zien.
Hartelijke groet,
Jolijn en Willeke

Nieuws uit de groepen
Naomi Janssen, groep 2, heeft afgelopen dinsdag een zusje gekregen! Ze heet Joëlla
Amy Janssen. Van harte gefeliciteerd!

Korte mededelingen


Binnen het team hebben wij de maatregelen rondom corona geëvalueerd. Op
basis van deze evaluatie is besloten om vanaf groep 4 (tot groep 3 was dit al het
geval) niet meer met bubbels in de groep te werken, maar de groep als één
bubbel te zien. Dit maakt het onderwijs in de groepen beter en makkelijker, want
dan kunnen we bijvoorbeeld weer meer werken aan de instructietafel met
kinderen die dit nodig hebben.

Agenda
Vrijdag 2 april:
Maandag 5 april:
Donderdag 8 april:
Maandag 12 april:
Vrijdag 23 april:
Dinsdag 27 april:
Donderdag 29 april:
Maandag 3 mei:

Goede vrijdag, leerlingen vrij!
Tweede paasdag,
Oudergesprekken groep 1 t/m 8*
Oudergesprekken groep 1 t/m 8*
Koningsspelen in de groep
Koningsdag
Volgende nieuwsbrief
Start meivakantie tot en met vrijdag 14 mei

* Data onder voorbehoud. De gesprekken zullen online of telefonisch plaats vinden.
Hierdoor kan het zijn dat de gesprekken mogelijk meer verspreid ingepland in de
eerste helft van april. Ouders/verzorgers worden hierover door de eigen
leerkracht(en) ingelicht.

Uw kind, ons kind!

