
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thuiskomen in de wereld 

 

 

Doelgericht 
Welk kind wil nu niet zijn zwemdiploma halen? Die belangrijke voetbalwedstrijd 

winnen? Zo snel mogelijk ‘groot’ worden? Doel en doelstellingen: ze spelen een grote 

rol in het leven van kinderen. Ze groeien ermee op. Ouders hebben, bewust of 

onbewust, opvoedingsdoelen. Juffen en meesters zijn gebonden aan 

onderwijsdoelen.  

 

Een doelgerichte cultuur is waardevol. 

Kinderen worden zich bewust van waar ze 

naartoe willen of moeten. Ze kunnen 

ontwikkelingen bij zichzelf zien en leren 

beheersen. Ze kunnen trots zijn op wat ze 

bereiken.  

Een doelgerichte cultuur heeft ook nadelen. 

Het risico bestaat dat je alleen nog maar oog 

hebt voor dat wat bijdraagt aan het doel. Een 

topprestatie leveren in de sport of de beste 

worden van de groep kan dan voor stress 

zorgen. Bepaalt doelgericht denken je gedachte, dan kan er een visie ontstaan dat iets 

pas echt de moeite waard is als het iets oplevert. Even lekker doelloos aanrommelen 

of zomaar wat spelen heeft dan geen nut meer. Of bestaat er toch zoiets als de zin 

van lantefanteren? 

 

In het thema van de methode Trefwoord van deze periode worden de kinderen zich 

bewust van de rol die doelen spelen in hun leven mede aan de hand van het 

Bijbelverhaal van Jakob. De kinderen staan stil bij concrete doelen waarmee ze te 

maken hebben. Ze stellen vragen als: Wat betekent het om je doelen zelf te kunnen 

kiezen? Wanneer is een doel goed en zinvol? Heiligt het doel altijd de middelen? En ze 

denken na over de zinvolheid van spelen en doelloos lummelen. 
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Welkom! 

Graag verwelkomen wij de volgende kinderen op onze 

locatie. Wij wensen iedereen een mooie start (of vanuit de 

peuteropvang een mooi vervolg) toe op ons kindcentrum! 

 

Groep 1/2b                           

1 leerling 

Groep 1/2c  

2 leerlingen 

 

 

Vanuit de AC: vrijwillige ouderbijdrage en oud papier 
Het is weer tijd voor de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor het basisonderwijs. De 

ouderbijdrage is vrijwillig en dus niet verplicht1, maar wij hopen dat veel ouders deze 

wel willen betalen. Rond 25 november willen wij de vrijwillige ouderbijdrage bij u gaan 

incasseren. Mocht u geen automatische incasso hebben afgegeven, dan verzoeken wij 

u om het bedrag van € 25,00 per kind zelf over te maken naar NL…………………..ten 

name van St. Prot. Chr. Onderwijs Gelderse Vallei. Wilt u hierbij de naam en de groep 

van uw kind(eren) vermelden?  

 

Deze ouderbijdrage is bestemd voor de activiteitencommissie van het basisonderwijs 

van ons kindcentrum. Bent u  wel eens benieuwd waar het geld aan besteed wordt, 

en wat de activiteitencommissie allemaal doet?  

De activiteitencommissie betaald jaarlijks het vervoer naar de schoolreisjes, wat 

betekent dat u als ouder alleen het entree kaartje betaald. Maar ook de locatie van de 

kerstviering, de kerstattenties voor de kinderen, de Sint cadeaus, aankomst van de 

Sint en bijvoorbeeld de locatie voor de sportdag. Maar ook het klassenbudget, het 

pasje voor de bibliotheek, korfbaltoernooi: eigenlijk teveel om op te noemen. Daarbij 

worden verschillende activiteiten op school deels georganiseerd door de 

activiteitencommissie denk aan de musical, Veluwe wandeltocht, Kerst en Pasen.  

Ontzettend leuk en fijn dat dit allemaal kan, maar niet zonder uw bijdrage.  

 

Heeft u de oud papier containers zien staan? Elke maandag staan ze voor de school 

en kan u tot 21:00 uur uw oud papier inleveren. De opbrengst van het oude papier is 

voor de activiteitencommissie die daarmee weer veel leuke dingen kan betalen voor 

uw kind. Wil u daaraan denken bij het wegbrengen van het papier? Uw oud papier is 

goud waard voor uw kind! 

 

 

                                                        
1 Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van kinderen van deelname aan 

activiteiten 
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Spaaractie Kinderboekenweek 
Tijdens de Kinderboekenweek kon er bij de boekwinkels in Nijkerk gespaard worden 

voor boeken voor de schoolbibliotheek.  

 

De kassabonnen van Bruna moesten op 

school worden ingeleverd en dat leverde 

2 kassabonnen op met een totale waarde 

van rond de € 30,-. Bij Boekhandel 

Roodbeen kon men de kassabonnen ter 

plekke inleveren en dat waren er 

aanzienlijk meer want hebben voor onze 

schoolbibliotheek prachtige boeken 

gekregen t.w.v. ruim € 115,-. 

 

Op de foto kunt u zien welke boeken we dankzij uw hulp kunnen toevoegen aan onze 

schoolbibliotheek. 

 

Kinderzwerfboekenkast 
Wij zijn enorm blij dat er zoveel gebruik gemaakt wordt van de Kinderzwerfboekenkast 

die voor de school staat. Er worden regelmatig "nieuwe" boeken ingezet, zodat er 

steeds weer iets anders te lezen valt. 

 

Als u boeken voor de Kinderzwerfboekenkast hebt, wilt u deze dan in de blauwe bak 

in de kast leggen? Wij plakken dan een sticker op 

de boeken waardoor duidelijk is dat het een 

kinderzwerfboek is. Iedereen mag boeken uit de 

kast meenemen, deze lezen en eventueel weer 

in deze of een andere Kinderzwerfboekenkast 

terugzetten. 

 

Omdat Sinterklaas bijna in het land is hebben 

we weer veel sinterklaasboeken in de kast 

gezet. Neemt u deze gerust mee om thuis (voor) 

te lezen.  

 

Heel veel leesplezier gewenst! 
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Reportage bij Stoomgemaal Arkemheen 

In september en oktober hebben 700 kinderen van groep 7 en 8 van de Nijkerker 

basisscholen (waaronder kinderen van Oranje Nassau) het erfgoedprogramma ‘Droge 

Voeten in de Polder’ gevolgd. Het programma bestaat uit een verhaal over het 

Stoomgemaal en de omgeving ervan begeleidt door een gids. Geschiedenis, 

aardrijkskunde, biologie en techniekkwamen aan bod. Na de speurtocht werd er een 

fotoreportage gemaakt met 5 foto’s.   

 

De laatste opdracht leverde mooie, verrassende en perfecte plaatjes op. Deze 

honderden foto’s zijn in november elke woensdagmiddag van 13.00 -16.00 uur en elke 

zaterdagochtend van 10.00 –13.00uur te zien in de Oude Kolenloods van het 

Stoomgemaal Arkemheen aan de Zeedijk 6 te Nijkerk. Iedereen is van harte welkom. 

Het erfgoedprogramma is aangeboden door Cultuurkust Harderwijk die het 

kunstmenu voor de Nijkerker scholen verzorgd en is uitgevoerd door het 

Stoomgemaal Arkemheen. 

 

Korte mededelingen 

 Fam. van de Grootevheen heeft woensdag 2 november 2 broertjes gekregen. We 

feliciteren de familie van harte en wensen hen als gezin veel geluk! 

 Van de laatste controle van de GGD bij onze peuteropvang hebben we deze week 

het definitieve inspectierapport ontvangen. De conclusie was dat onze 

peuteropvang voldoet aan de getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang. 

Een mooi resultaat waar wij trots op zijn. 

 In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u twee bijlagen van de 

Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband Zeeluwe waar wij 

voor ons basisonderwijs bij aangesloten zijn. 

 

Agenda 
De agenda vindt u op de volgende pagina. 
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Agenda  

 

Zaterdag 12 november:  Aankomst Sinterklaas in de haven 

van Nijkerk 

 

Woensdag 16 november:  08:30-09:30 Gebiedsteam 

 

Donderdag 17 november:  Groep 8 ‘s ochtends naar Corlaer College 

 

Dinsdag 22 november:  Schoen zetten groepen 1 t/m 4    

 

Woensdag 23 november:  Pietenochtend groepen 1 t/m 4 

 

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

 

Vrijdag 2 december:   Sinterklaasviering 

 

Dinsdag 6 december: 08:10-08:25 Inloopmoment voor ouders (alle 

groepen) 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week van 5 tot 9 december 


