
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thuiskomen in de wereld 

 

 

Een tijd van hoop en verwachting  
Inmiddels is de tijd van advent aangebroken en hebben de kinderen deze week in de 

groep de tweede adventskaars aangestoken.  

 

‘Advent’ komt van het Latijnse woord ‘adventus’ en dat betekent ‘komst’. Het verwijst 

naar de komst van Jezus. Advent is dan ook de periode van vier weken die aan 

Kerstmis vooraf gaat. Het is een tijd waarin Christenen uitkijken naar de geboorte van 

Jezus. Het is daarmee een periode van hoop en verwachting. 

 

Mooi om in de klassen de hoop en verwachting in de gesprekken ook terug te zien 

komen. Zo was ik bij een gesprek in groep 8 waarin vragen werden gesteld over de 

verwachting die kinderen hebben van de toekomst. Voor zichzelf, maar ook voor de 

wereld. ‘Heb jij de verwachting dat er ooit een wereld is zonder oorlog?’ was een van 

de vragen. Mooi om te zien dat kinderen hier nog steeds over dromen, dat geeft hoop 

voor de toekomst … 

 

Laten we vrede dromen 

alsof oorlog niet bestaat 

en er nergens doden vallen, 

nergens iemand, iemand haat 

 

Laten we de stilte dromen 

harde woorden niet verstaan, 

alsof haast en drukte wijken, 

er geen straaljagers bestaan. 

 

Laten we de ruimte dromen 

brede stranden, wijde zee, 

verre luchten, velden bloemen, 

en de wind brengt toekomst mee. 
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Laten we de liefde dromen 

warm en sterk en licht en zacht. 

Laat de liefde in ons komen 

bij ons blijven, dag en nacht. 

 

God van mensen, geef ons kracht 

waar te maken wat wij dromen. 

 

Kerstfeest 
Op donderdagavond 22 december vieren wij met de kinderen van de groepen 1 tot 

en met 8 het kerstfeest in De Kruiskerk. Er is een mooie kerstmusical te zien zoals te 

lezen is in onderstaande uitnodiging. 

 

Vanwege het tijdstip en de duur van de kerstmusical is de kerstviering in de kerk alleen 

bedoeld voor de kinderen van ons basisonderwijs (kinderen vanaf 4 jaar), hun ouders 

en oudere broers en zussen. In de peuteropvang zal in de laatste week voor de 

kerstvakantie op een andere wijze - passend bij de leeftijd van de peuters - stilgestaan 

worden bij het kerstfeest.  

 

Meer informatie volgt spoedig in een apart Social Schools bericht. 
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Tekorten in opvang en onderwijs 
Helaas werden wij in de afgelopen weken ook op onze locatie geconfronteerd met de 

tekorten in de opvang en het onderwijs. Doordat collega’s uitvielen door onder andere 

ziekte, waren wij genoodzaakt groepen (gedeeltelijk) te sluiten. Zo is de peuteropvang 

een dag gedeeltelijk gesloten geweest en zijn er kinderen van enkele 

onderwijsgroepen een dag vrij geweest omdat er geen invaller beschikbaar was en wij 

ook intern niet konden schuiven. Wij proberen dit altijd zoveel mogelijk te beperken, 

alle kinderen/elke groep maximaal 1 dag in een bepaalde periode vrij te geven en u 

als ouders/verzorgers zo snel mogelijk hierover te informeren. 

 

Bij het uitvallen van pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen wij gebruik 

maken van een invalpool. Echter, bij deze invalpools zijn het aantal mensen zeer 

beperkt. Intern schuiven kan ook niet altijd en willen wij ook zoveel mogelijk 

voorkomen, omdat dit vaak betekent dat er andere zaken (zoals individuele 

begeleiding van kinderen) dan blijven liggen. Daarom hopen wij op uw begrip als uw 

kind onverhoopt een dag niet kan komen en een dag vrij heeft, omdat een 

pedagogisch medewerker of een leerkracht uitvalt. 

 

Leerlingarena 
Maandag 21 en donderdag 24 november hebben er na schooltijd weer leerlingarena's 

plaatsgevonden. Een leerlingarena is een 

werkvorm om feedback van kinderen te 

ontvangen over ons onderwijs met een 

binnenkring van kinderen en een buitenkring 

van leerkrachten. 

 

Deze keer waren er kinderen uit groep 5 t/m 8 

aanwezig. Zij beantwoorden vragen die de 

gespreksleider stelt en die zijn bedacht door het 

leerkrachtenteam. De kinderen hebben zichzelf 

opgegeven om mee te doen. De leerkrachten in 

de buitenkring hoeven alleen te luisteren. 

 

De vragen gingen deze keer vooral over het rekenonderwijs en de nieuwe zaakvakken 

methode Blink. Op deze manier hebben wij weer nieuwe inzichten gekregen om ons 

onderwijs te verbeteren. Wij hopen de leerlingarena meerdere keren per jaar te doen.  
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Kinderboekenweek 

In de vorige nieuwsbrief konden wij melden dat er tijdens de Kinderboekenweek twee 

kassabonnen van de Bruna waren ingeleverd met een totale waarde van iets meer 

dan € 30,=. Dit zou inhouden dat we voor ongeveer € 6,= aan boeken uit mochten 

zoeken. De filiaalhouder van Bruna was echter zo 

vriendelijk om ons twee boeken te geven met een 

aanzienlijk hogere waarde. Heel erg bedankt Bruna! Ook 

een dank-u-wel voor de ouders die de moeite hebben 

genomen om de bonnen in te leveren.  

 

De nieuwe boeken zijn weer een welkome aanvulling op 

onze schoolbibliotheek! 

 

Kiss & ride … 

De parkeerruimte voor en rondom onze locatie is beperkt. Daarom is er een zone 

ingericht als een zogenaamde ‘Kiss & ride’ zone (parkeervak voor de gymzaal). 

Ouders/verzorgers kunnen hier gebruik van maken om 

even te stoppen om hun kinderen te laten uit- of instappen 

om daarna gelijk weer door te rijden.  

 

Wij willen u vragen de ‘Kiss & ride’ zone alleen hiervoor te 

gebruiken en hier niet uw auto te parkeren om vervolgens 

uw kinderen naar of van het schoolplein te brengen/op te 

halen. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Schoolplein 
In de afgelopen maanden zijn er de nodige overleggen geweest en plannen gemaakt 

voor de herinrichting van het schoolplein. Omdat wij helaas vanwege de kosten niet 

alles tegelijkertijd kunnen realiseren, is de keuze gemaakt om eerst aan de slag te 

gaan met het huidige kleuterplein die afhankelijk van de financiële middelen volgend 

jaar of in 2024 wordt uitgebreid waardoor er ook een natuurlijke overgang ontstaat 

naar het plein voor de hogere groepen. Wel zullen er voor de hogere groepen doeltjes 

worden geplaatst op het schoolplein achter het Schateiland (pannakooi). In de 

tekening hieronder een impressie van het ontwerp zoals het er nu ligt en waar wij 

hopen in het voorjaar van 2023 mee te starten. 
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De foto’s geven een impressie van wat er op het schoolplein komt. Zoals u ziet wordt 

de huidige zandbak behouden en komt er meer groen (met afscheiding, zodat dit ook 

een kans krijgt om te groeien).  

 

De huidige heuvel komt helaas te vervallen. Deze geeft  bij nat weer veel modder en 

het groen heeft geen kans gehad om te groeien. Er is daarom gekeken naar het 

behoud van de heuvel met een afwerking waar dit niet het geval was, maar dit bracht 

zoveel kosten met zich mee dat wij dit liever op een andere manier besteden aan het 

schoolplein. De waterpomp zal wel blijven maar daarvoor in de plaats op een zandplek 

worden geplaatst en hij zal meer richting de kant van de zon de uitloop krijgen. Het 

nieuwe toestel met glijbaan komt op kunstgras te staan. Hierdoor ontstaat er ook 

meer ruimte voor de kinderen om te fietsen. 

 

Mede doordat ouders/verzorgers van school hun bijdrage willen leveren vanuit hun 

eigen werk en/of connecties, kunnen wij dit gedeelte van het schoolplein herinrichten 

waar de kinderen hopelijk veel plezier aan gaan beleven. Ouders/verzorgers die het 

betreft: alvast bedankt! 

 

Lege batterijen? Lever ze in op onze locatie! 
U kunt uw lege batterijen bij ons op locatie inleveren. Goed voor het milieu én voor 

onze locatie. Want voor elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangt onze locatie 

een geldbedrag. Dit geldbedrag kunnen wij besteden aan bijvoorbeeld artikelen voor 

de opvang of het onderwijs. Hoe meer ingezamelde lege batterijen, hoe hoger het 
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geldbedrag is dat wij ontvangen. De ton staat in de grote hal, naast de deur die naar 

de gymzaal gaat. 

 

Alle bij ons op locatie ingeleverde lege batterijen 

worden door Stibat ingezameld en gerecycled. Van 

de metalen uit deze batterijen kunnen nieuwe 

producten worden gemaakt. Zoals pannen, fietsen, 

kranen en dakgoten! Meer weten over lege 

batterijen? Kijk op www.legebatterijen.nl.  

 
Korte mededelingen 

 Nu Sinterklaas ons land weer verlaten heeft richten we onze blik op kerst. In de 

zwerfboekenkast ( voor de school)  zijn de sinterklaasboeken dan ook verdwenen 

en hebben plaats gemaakt voor leuke kerstboeken. Kom vooral kijken en neem 

een boek mee! 

 De Ondersteuningsplanraad van ons samenwerkingsverband Zeeluwe zoekt 

nieuwe leden. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie.  

 Bent u of kent u een financiële topper die houdt van alles wat bij het voeren van 

een financiële administratie komt kijken? Misschien is onze vrije plek in de centrale 

financieel-administratieve ondersteuning van onze 14 kindcentra echt iets voor u! 

Voor meer informatie kijk snel op onze website! Op werkenbijpcogv.nl vindt u alle 

vacatures van onze stichting. 

 De tevredenheidspeiling onder ouders is inmiddels gesloten. Er zijn 56 van de 198 

ouders die de peiling hebben ingevuld. De resultaten worden eerst met de MR 

besproken en daarna met u als ouders/verzorgers gedeeld. 

 In de kerstvakantie worden er weer activiteiten georganiseerd. Zie hiervoor de 

bijlagen bij deze nieuwsbrief. 

 

Agenda 
Deze vindt u op de volgende pagina.  

http://www.legebatterijen.nl/
https://werkenbijpcogv.nl/financiele-topper/
http://www.werkenbijpcogeldersevallei.nl/
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Agenda 
 

Woensdag 14 december:  08:30-09:30 Gebiedsteam 

 

Donderdag 22 december: 18:30-19:30  Kerstviering in de kerk  

Vanaf 18:15 inloop 

 19:30-20:00  Kerstplein bij de kerk 

 

Maandag 26 december t/m 

Vrijdag 6 januari   Kerstvakantie  

 

Dinsdag 10 januari:   Hoofdluiscontrole 

 

Woensdag 11 januari:  08:30-09:30 Gebiedsteam 

 

Vrijdag 13 januari:   09:00-10:15 Culturele activiteit groep 5  

     10:30-11:45 Culturele activiteit groep 6a 

     (beide activiteiten vinden plaats bij het kunstlokaal) 

 

Maandag 16 januari:   Start CITO toetsen groepen 3 t/m 8  

 

 

We wensen jullie alvast hele fijne feestdagen en een mooi en gezond 2023! 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week van 9 tot 13 januari 2023. 


