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Einde schooljaar
Vandaag was de laatste schooldag van een bijzonder schooljaar in vele opzichten. Een
jaar waarin wij kinderen mochten zien groeien en ontwikkelen en kinderen afscheid
hebben genomen van hun basisschoolperiode. En een jaar waarin wij opnieuw te
maken kregen met een lockdown en het
sluiten van de opvang en het onderwijs,
waardoor ook u als ouders/verzorgers weer
als juf of meester thuis aan de slag moest.
Maar ook een bijzonder jaar voor mij
persoonlijk. Starten in een nieuwe baan, of het
nu in het onderwijs is of daarbuiten, is altijd
intensief en al helemaal in coronatijd. Dit
eerste jaar heb ik vooral tijd besteed aan het
leren kennen van de mensen die direct bij
onze locatie en stichting betrokken zijn en de organisatie zelf. En door de nodige
(tijdelijke) wisselingen in het managementteam en ontwikkelingen op
stichtingsniveau, was het soms ook zoeken met elkaar. Hoe lopen dingen, wat zijn
afspraken en wat moet er allemaal geregeld worden? Er is veel werk met elkaar en
door een ieder verzet en mede hierdoor heb ik ondertussen steeds meer (van de ruim
320) kinderen leren kennen.
In de afgelopen maanden ben ik steeds meer in de wereld van Oranje Nassau
thuisgekomen, maar is er (te) weinig tijd geweest om u als ouders/verzorgers te
ontmoeten. Ook hier speelt natuurlijk corona een rol, want veel
ontmoetingsmomenten die gepland waren in het afgelopen schooljaar zijn niet
doorgegaan. In de nieuwe jaarkalender hebben wij weer een aantal
ontmoetingsmomenten opgenomen in de verwachting dat deze komend schooljaar
wel door kunnen gaan. Daarnaast hoop ik u volgend schooljaar meer buiten op het
schoolplein te mogen ontmoeten.

Ondanks de bijzondere tijd wens ik u allen een fijne
zomervakantie met uw gezin. Geniet van de tijd met elkaar!
Hartelijke groeten,
Jolanda de Boer-Noorloos

Jaarkalender
In de afgelopen jaren ontvingen alle ouders/verzorgers van een kindcentrum van onze
stichting PCO Gelderse Vallei een mooie full-colour jaarkalender voor het nieuwe
schooljaar. De stichting heeft ervoor gekozen om dit niet meer te doen en de gelden
hiervoor op een andere manier te besteden. U ontvangt daarom de jaarkalender
vanaf dit schooljaar digitaal. De jaarkalender voor volgend schooljaar is opgenomen
in de bijlage bij deze nieuwsbrief en zal ook nog op onze website worden geplaatst.
De verschillende activiteiten kunt u na de zomervakantie ook in Social Schools terug
vinden.
Mocht u de jaarkalender graag (ook) op papier willen ontvangen, dan kunt u dit na de
zomervakantie kenbaar maken door een mailtje te sturen naar: info.on@pcogv.nl. U
ontvangt dan een geprinte versie van de jaarkalender.
Ten aanzien van de jaarkalender een aantal aanvullende opmerkingen:
➢ In de jaarkalender ziet u op de eerst schooldag het volgende staan: “08:00-08:30
Start 2021-2022”. Vanaf 08:00 uur bent u van harte welkom op het schoolplein
(onder voorbehoud van de coronamaatregelen van dat moment) om elkaar te
ontmoeten. De teamleden zullen ook vanaf 08:00 uur op het schoolplein komen.
Om 08:25 uur gaat de eerste bel (en verwachten wij dus ook dat alle kinderen op
school zijn), kunt u afscheid nemen van uw kind en gaan de leerkrachten met hun
eigen groep naar binnen.
De peutergroep is op deze dagen vanaf 8 uur geopend en dus kunnen de kinderen
net als anders vanaf dat moment worden gebracht.
➢ In de jaarkalender ziet u onderaan bij elke maand notities staan. Hierin staan soms
belangrijke aanvullingen. Zo vindt u hier de weken waarin de start- en 10-minuten
gesprekken plaats zullen vinden. Van de leerkrachten ontvangt u een paar weken
voor deze gesprekken een uitnodiging om in te tekenen.
➢ Als locatie hebben wij ervoor gekozen om volgend schooljaar de sportdag en de
Koningsspelen met elkaar te combineren en het meedoen aan toernooien te
beperken tot één sport(toernooi) per leerjaar voor de drie bovenste leerjaren
(groepen 6, 7 en 8). Dit vanuit praktische overwegingen, maar ook vanwege het
verminderen van de werkdruk. Hier staat tegenover dat wij vanaf komend
schooljaar met vakleerkrachten gym gaan werken, die onder andere de
mogelijkheden zullen onderzoeken om sportclinics te organiseren tijdens de
gymlessen.

➢ De doordraaimiddag is volgend jaar een dag naar voren geschoven, van de
dinsdag naar de maandag. Ook zullen de groepen 8 in plaats van de woensdag op
de dinsdag afscheid nemen van de andere kinderen en hebben zij vanaf woensdag
6 juli vakantie.

Vakanties en vrije dagen
In de jaarkalender kunt u de vakanties en extra vrije dagen (zoals studiedagen) terug
vinden. Hieronder vindt u ze nog even op een rij:

Herfstvakantie
Studiedag Onderwijs
Kerstvakantie
Studiedag Onderwijs
Voorjaarsvakantie
Studiedag PCO opvang en onderwijs
Goede vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinkstermaandag
Studiedag
Zomervakantie

Datum (van)
18 oktober 2021
29 oktober 2021
27 december 2021
14 februari 2022
28 februari 2022
23 maart 2022
15 april 2022
25 april 2022
26 mei 2022
6 juni 2022
7 juni 2022
11 juli 2022

Datum tot
22 oktober 2021
7 januari 2022
4 maart 2022
18 april 2022
6 mei 2022
27 mei 2022

19 augustus 2022

De vrijdag voor de kerst- en zomervakantie zijn alle kinderen die onderwijs volgen op
onze locatie vanaf 12 uur vrij. De opvang is op de vrijdag voor de kerstvakantie en op
31 december (oudjaarsavond) om 17 uur gesloten.
Voorheen waren de kinderen altijd de laatste vrijdag voor de zomervakantie vrij. Wij
moeten echter elk schooljaar een minimaal aantal lesuren onderwijs aan de
kinderen bieden. Helaas is er hierdoor geen ruimte om de vrijdag voor de
zomervakantie helemaal vrij te geven. Voor het schooljaar 2022/2023 zal dit opnieuw
worden bekeken.

Voorstellen nieuwe teamleden
Zoals al eerder gemeld zullen Gea Slooijer en Annebeth de Rochemont als leerkracht
na de zomervakantie op onze locatie komen werken. Hierna stellen zij zich aan u voor.

Graag stel ik mijzelf even voor. Ik ben Gea Slooijer en
vanaf 1 augustus ga ik het team op Kindcentrum Oranje
Nassau versterken. Ik woon samen met mijn man en 2jarige dochter in Apeldoorn. Mijn hobby’s zijn winkelen,
zwemmen, lezen, knuffelen met dochterlief 😉 en nog
veel meer.
Na 13 jaar in de stichting van PCBO Voorst te hebben
gewerkt, kwam het aanbod van Jolanda als een leuke uitdaging! Een nieuwe
stichting, nieuwe gewoontes, nieuwe collega’s en leerlingen. Samen te werken aan
de ontwikkeling van jouw kind is het mooiste wat er is. ‘Vertrouwen in eigen kunnen’
is een motto waar ik naar streef bij kinderen.
Ik heb voornamelijk ervaring als taalcoördinator en leerkracht in de groepen 4 t/m 8.
Zo ga ik dan in het nieuwe schooljaar lesgeven aan groep 7, ondersteuning geven
aan groep 5, kinderen begeleiden op taalgebied en taalspecialist zijn. Allemaal leuke
dingen waar ik superveel zin in heb!
Voor nu wens ik u alvast een hele fijne en gezonde zomervakantie toe! Geniet van de
quality time met uw gezin en ik hoop u in het nieuwe jaar een keer te ontmoeten.
Hartelijke groeten,
Gea Slooijer
Mijn naam is Annebeth de Rochemont, ik ben 34 jaar en
woon samen met mijn man Patrick en twee dochters in
Putten.
Na de vakantie start ik op de Oranje Nassau in groep 8b.
Hier heb ik heel veel zin in en kijk er naar uit om jullie te
ontmoeten.
Fijne vakantie.
Groetjes Annebeth

Korte mededelingen
➢ Naast Gea en Annebeth zullen wij volgend schooljaar nog drie nieuwe collega’s
verwelkomen in ons team. Fabiënne van de Fliert zal als pedagogisch medewerker
op woensdag op de peutergroep staan. Zij komt die dag als vervanging voor Agnes
Vloo die op woensdag een opleiding gaat volgen. Daarnaast zullen er volgend jaar
twee meesters op school werkzaam zijn als vakleerkrachten voor de gymlessen
van de groepen 1-8. Op maandag, dinsdag en donderdag is dit Gerwin Bosch en

op vrijdag Rens Felix. In de nieuwsbrief na de vakantie zullen zij zich aan u
voorstellen.
➢ Op dit moment is de locatiegids (informatiegids) van onze locatie te vinden via een
link op onze website. Wij zijn nog druk bezig met het maken van een fysieke
nieuwe locatiegids voor het schooljaar 2021-2022 (die als pdf ook op de website
zal komen te staan). Samen met deze locatiegids wordt er gewerkt aan een
informatieboekje specifiek voor de kleutergroepen. U ontvangt de locatiegids en
het kleuterinformatieboekje zo spoedig mogelijk na de zomervakantie als pdf.
Uiteraard kunt u desgewenst de locatiegids op papier ontvangen.
➢ In de vorige nieuwsbrief is een oproep geplaatst aan ouders/verzorgers die graag
gebruik zouden willen gaan maken van voorschoolse opvang (VSO) op onze
locatie. Hier hebben wij 3 reacties op ontvangen met een opvangvraag voor een
enkele dag of een paar dagen. Dit is helaas te weinig om een VSO op te starten.
Mocht dit voor u problemen geven, wilt u dit dan laten weten via
directie.on@pcogv.nl. Wij denken dan graag met u mee bij een oplossing.

Agenda
Vrijdag 16 juli:
Maandag 30 augustus:

Alle kinderen vrij – start zomervakantie
Eerste schooldag/dag peuteropvang
08:00-08:30 Ontmoetingsmoment (schoolplein)

