
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thuiskomen in de wereld 

 

 

Imagine 
In groep 8 wordt het lied ‘Imagine’ van John Lennon gebruikt bij muziek en Engels voor 

een vertaalopdracht en wordt ook verteld waarom John 

Lennon dit lied 51 jaar geleden schreef. Zijn oproep is helaas 

actueler dan ooit. Mooi om dit lied samen met uw kinderen 

te luisteren het gesprek thuis erover te voeren.  

 

Wij hopen dat er een moment komt waarop ‘the world will 

live as one …’. 

 

 

Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 

Imagine all the people 

Livin' life in peace 

You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will live as one 

 

 

Welkom! 

Graag verwelkomen wij de volgende kinderen op onze locatie. Wij wensen iedereen 

een mooie start toe op ons Kindcentrum! 

 

Peuteropvang 

3 kinderen 

  

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8&feature=youtu.be&ab_channel=johnlennon


 
 
 

 

Thuiskomen in de wereld 

Personeelszaken 
 

Sinds enkele weken hebben we een nieuwe collega op onze locatie als teamleider 

onderwijs. Als teamleider onderwijs zal zij nauw samenwerken met  de directie en 

ondersteunende werkzaamheden gaan verrichten op directieniveau.  

 

 

Korte mededelingen 

 Helaas nemen de coronabesmettingen weer toe en dit betekent dat de uitval van 

teamleden in de opvang en het onderwijs weer toe zal nemen. En jammer genoeg 

hebben we zowel in de opvang als het onderwijs nog steeds met 

personeelstekorten te maken. Wij proberen altijd vervanging te regelen, maar dit 

is niet altijd mogelijk. Aan de ouders/verzorgers met kinderen in de opvang het 

dringende verzoek om voor 8 uur (peuteropvang) of 9 uur (BSO) ’s morgens door 

te geven welke kinderen niet naar de opvang komen die dag.  

 Graag brengen we de volgende vacatures onder uw aandacht:  

Voor de taalklas van de gemeente Nijkerk (gehuisvest bij KC Holk) zijn er een aantal 

vacatures die dringend opgevuld moeten worden: onderwijsassistent, leerkracht 

en NT2-specialist. Nu ook de Oekraïense kinderen daar zijn aangesloten, is er 

dringend behoefte aan uitbreiding van medewerkers. In de bijlagen bij deze 

nieuwsbrief vindt u de genoemde vacatures. 

 In de bijlage vindt u ook een flyer over vakantie-activiteiten voor kinderen in de 

gemeente Nijkerk, een flyer over een voorstelling in de Kruiskerk op 2 november 

15 uur en een flyer van Hockeyclub Nijkerk met uitnodiging voor jongens om een 

keer mee te komen trainen op 24 november van 17 tot 18 uur.  

 Als locatie maken wij gebruik van twee verschillende systemen voor de 

communicatie naar ouders: Konnect voor de opvang en Social Schools voor het 

onderwijs. Nu zit er natuurlijk overlap in kinderen die zowel naar de BSO als naar 

het basisonderwijs gaan op onze locatie. Helaas is het praktisch niet mogelijk om 

via Social Schools een bericht over de BSO te versturen (deze groep bestaat 

namelijk niet in Social Schools). Dus maakt uw kind gebruik van de BSO, let u dan 

ook op berichtgeving via Konnect specifiek over de BSO. 

 Er is een vlekkenplan gemaakt voor een nieuw schoolplein en voor het kleuterplein 

ligt er een gedetailleerde uitwerking. We hopen een en ander in de komende 

weken definitief te kunnen vaststellen en zullen daarna het ontwerp met u als 

ouders/verzorgers delen in de volgende nieuwsbrief.  

 

 



 
 
 

 

Thuiskomen in de wereld 

Agenda 
 

Maandag 17 oktober: 08:10-08:25 Inloopmoment alle groepen 

08:30-09:30 Koffie-inloop ouders (teamkamer) 

Oranje Nassau Got Talent groepen 4 -8 

 

Woensdag 19 oktober: Studiedag groepen 1-3 

kinderen van deze groepen zijn vrij 

08:30-09:30 Gebiedsteam 

 

Maandag 24 oktober t/m   

Vrijdag 28 oktober: Herfstvakantie       

 

Maandag 31 oktober: Studiedag onderwijs 

peuteropvang open, basisonderwijs gesloten 

 

Dinsdag 1 november: Hoofdluiscontrole 

 

Woensdag 2 november: 08:30-09:30 Gebiedsteam 

 

Maandag 7 november t/m 

Vrijdag 11 november: Oudergesprekken, uitnodiging via Social Schools 

 

Dinsdag 8 november: Workshop Streetdance groep 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week van 7 tot 11 november. 


