
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thuiskomen in de wereld 

 

 
 

Zorgen voor … 
In de komende weken staat in de methode Trefwoord het thema ‘zorgen’ centraal. 

Een nieuwe fiets laat je niet in de regen staan, je poetst hem vaak en bent er 

voorzichtig mee.  Voor een nieuwe fiets zorg je goed, al wordt dat na een tijdje wel wat 

minder. Dat laatste kun je je niet permitteren als je voor je konijn moet zorgen. 

Kinderen vinden het som leuk, soms minder leuk om ergens voor te zorgen. Niet ieder 

kind is even zorgzaam. En het maakt niet iets uit of je er zelf voor hebt gekozen of dat 

het als een verplichting voelt. 

 

In dit thema verkennen de kinderen wat het betekent om ergens voor te zorgen. Ze 

worden zich er ook (meer) van bewust dat zorgen voor spullen, voor de natuur en 

voor mensen (inclusief zichzelf) deel uitmaakt van het leven. 

 

De Bijbelverhalen maken meteen ook duidelijk dat zorgen niet vanzelfsprekend is. 

Waar ligt bijvoorbeeld de grens tussen zorgen en pamperen? Ben je verplicht tot het 

leveren van zorg? Is zorg wel altijd mogelijk? Als ouders is dit ook vaak een lastige als 

het gaat om je kind. Want welke ouder wil nu niet zijn kind overal tegen beschermen; 

tegen iedere grillige beweging van het leven en iedere oneffenheid in de weg.  

Natuurlijk heb je alles over voor je kind, maar dat betekent niet dat je hem dan ook 

daadwerkelijk alles uit handen moet nemen. ‘Alles voor je kind overhebben’ betekent 

ook dat je het kind zijn fouten, frustraties, faalmomenten, teleurstellingen en 

moeilijkheden gunt. Juist deze ervaringen heeft hij nodig om uit te groeien tot een 

evenwichtige volwassene.  

 

Het allerbelangrijkste dat wij, als ouders en 

professionals, onze kinderen kunnen geven, is 

vertrouwen. Zodat zijn zelfvertrouwen groeit en hij 

niet snel omver wordt geblazen. En valt hij toch? 

Dan droog je zijn tranen, geeft hem een dikke 

knuffel en mag hij het weer opnieuw proberen. In 

plaats van de weg voor hem bij voorbaat glad te strijken, ben je er met goede 
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feedback. “Wat heeft hij ervan geleerd? Hoe denkt hij het de volgende keer beter te 

doen? Wat zou hij hier, volgens hemzelf, voor nodig hebben?”. Want er is niks mis mee 

om hem te helpen het juiste pad te kiezen, we moeten het pad alleen niet voor hem 

willen bewandelen. 

 

Als u en wij op onszelf durven te vertrouwen dat wij de kinderen de juiste handvatten 

meegeven/hebben meegegeven, mogen wij er ook op te vertrouwen dat onze 

kinderen het ook echt kunnen. Zo wordt ‘zorgen voor’ iets moois en waardevols dat 

wij onze kinderen meegeven voor hun toekomst. 

 

Welkom! 

Graag verwelkomen wij een aantal nieuwe kinderen op onze locatie. Wij 

wensen iedereen een mooie start (of vanuit de peuteropvang een mooi 

vervolg) toe op ons kindcentrum! 

 

Peuteropvang 

3 kinderen 

 

Groep 1/2a   

1 leerling 

Groep 1/2b 

1 leerling 

Groep 3b 

1leerling 

Groep 4a 

1 leerling 

 

  

Personeelszaken 
Geboren 

Juf Melissa van groep 5 is bevallen van een zoontje. 
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Afscheid 

Op 1 maart zullen wij als locatie afscheid gaan nemen van juf Hilda (ondersteuning 

meer- en hoogbegaafde kinderen) en juf Agnes (pedagogisch medewerker 

peuteropvang).  

 

Wij bedanken hen voor wat zij voor ons kindcentrum hebben betekend en wensen 

hen veel plezier en succes! 

 

Over het afscheid van Hilda en Agnes ontvangt u later meer informatie. Inmiddels zijn 

wij gestart met het invullen van de ontstane vacatures. Zodra hier iets meer over 

bekend is, hoort u dit van ons. 

 

Vertrouwenspersoon 
Het is de afgelopen periode veel in het nieuws geweest:  

De vertrouwenspersonen. En om het weer even op te frissen voor onze school, zal ik 

mij daarom nog weer even in het kort voorstellen: 

 

Ik ben juf Irma en werk nu al weer bijna twintig jaar hier op het Kindcentrum Oranje-

Nassau en mag op onze school de rol van vertrouwenspersoon op mij nemen.  

 

Waar kunt u de vertrouwenspersoon bijvoorbeeld voor benaderen? Bij klachten over 

ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, 

agressie en geweld. Als vertrouwenspersoon zal ik naar u luisteren en geef waar 

mogelijk is informatie over vervolgstappen.   

 

Groeten Irma  

 

Vanuit het gebiedsteam 
Voor sommige kinderen gaat de omgang met andere kinderen niet vanzelf. Zij 

kunnen daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Tijdens de training Kr8kidzz 

werken kinderen intensief maar op een speelse manier aan hun sociale 

vaardigheden, weerbaarheid en het versterken van hun zelfvertrouwen. In de Rots & 

Water training leren kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden aan, ontwikkelen 

kinderen zelfvertrouwen en leren kinderen in een groep te bewegen en zichzelf te 

zijn. 

 

De kr8kidzz voor 6-9 jaar start al binnen enkele weken en dus is tijdig aanmelden 

van belang. Voor meer informatie en aanmelden: 
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Kr8kidzz 6-9 jaar | PIT Nijkerk 

Kr8kidzz 9-12 jaar | PIT Nijkerk 

Rots & Water 4-12 jaar| PIT Nijkerk 

Vriendentraining 8-12 jaar| PIT Nijkerk 

  

De laatste genoemde training is een nieuw aanbod. De Vriendentraining is een 

preventie- en behandelprogramma voor kinderen met depressieve en/of 

angstklachten of met een angst- en/of stemmingsstoornis. Het programma is door 

het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) erkend als effectieve jeugdinterventie. 

 

Kinderen kunnen soms problemen ervaren in het opgroeien. Ze zijn (hoog-) gevoelig. 

Angstig of gestrest. Onzeker. Aan het piekeren. Vaak boos of verdrietig. Of bang om 

fouten te maken. De Vriendentraining versterkt de emotionele veerkracht van 

kinderen en stimuleert hun zelfvertrouwen. Samen met andere kinderen. Want 

samen sta je sterk. 

 

Korte mededelingen 

 Ieder jaar wordt er van iedere leerling een foto gemaakt voor het rapport. Dit 

wordt altijd gedaan door een ouder van onze school. Door privé omstandigheden 

kan zij  helaas dit jaar de foto’s niet maken. Wie heeft ervaring met fotografie en 

lijkt het leuk om uiterlijk de eerste week van februari een dag foto’s te komen 

maken? Graag een mail naar: administratie.on@pcogv.nl. 

 De werkzaamheden aan het kleuterplein zullen ongeveer 2 weken voor de 

voorjaarsvakantie starten. Op 2 zaterdagen zullen met name ouders in de weer 

zijn voor de sloopwerkzaamheden en in de voorjaarsvakantie wordt er weer 

opgebouwd. Door weersinvloeden kan het zijn dat er in deze planning geschoven 

moet worden. Wanneer het plein weer volledig bespeelbaar is, is afhankelijk van 

het moment van goedkeuren van het schoolplein.  

 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpitnijkerk.nl%2Faanbod%2Fvier-tot-twaalf-jaar%2Fkr8kidzz-6-9-jaar%2F&data=05%7C01%7Ca.muis%40nijkerk.eu%7Cea8cb5fe33914438b88708daf3d06fa8%7C3d755199a7604a779fc582d3a4729a7f%7C0%7C0%7C638090373804856375%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ekim4BUhc9J0b17V2ACAGcYZBb0yqErP9C0yHcXZFhI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpitnijkerk.nl%2Faanbod%2Fvier-tot-twaalf-jaar%2Fkr8kidzz-9-12-jaar%2F&data=05%7C01%7Ca.muis%40nijkerk.eu%7Cea8cb5fe33914438b88708daf3d06fa8%7C3d755199a7604a779fc582d3a4729a7f%7C0%7C0%7C638090373804856375%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fExQY9Wx%2FZQiqCPjjZuh4vvZurpVWttMs0NNeNIWjtw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpitnijkerk.nl%2Faanbod%2Fvier-tot-twaalf-jaar%2Frots-water%2F&data=05%7C01%7Ca.muis%40nijkerk.eu%7Cea8cb5fe33914438b88708daf3d06fa8%7C3d755199a7604a779fc582d3a4729a7f%7C0%7C0%7C638090373804856375%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Zdpmam8X9Qb7ntB5ReDjxvcOGU7wK1KyjNQIhPqcnyI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpitnijkerk.nl%2Faanbod%2Fvier-tot-twaalf-jaar%2Fvriendentraining%2F&data=05%7C01%7Ca.muis%40nijkerk.eu%7Cea8cb5fe33914438b88708daf3d06fa8%7C3d755199a7604a779fc582d3a4729a7f%7C0%7C0%7C638090373804856375%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qUtUFVB1I4ER9xw6PGYCriiSmpcU84h2PFhJlpuXQ90%3D&reserved=0
mailto:administratie.on@pcogv.nl
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Agenda 
 

Maandag 16 januari:  Start CITO toetsengroepen 3 t/m 7 

 

Woensdag 25 januari: 08:30-09:30 Gebiedsteam 

    09:00-12:00 Open scholenochtend 

 

Donderdag 26 januari: Start Nationale voorleesdagen   

 

Vrijdag 27 januari:  08:30-09:30 Koffie inloop 

 

Donderdag 2 februari: 08:10-08:25 Inloopmoment alle groepen 

 

Vrijdag 3 februari:  Afsluiting Nationale  Voorleesdagen 

 

Dinsdag 7 februari:  Adviesgesprekken groep 8  

 

Woensdag 8 februari: Adviesgesprekken groep 8 

    08:30-09:30 gebiedsteam 

 

Maandag 13 februari: Studiedag onderwijs, alle leerlingen zijn vrij 

    Peuteropvang is wel open 

 

Dinsdag 14 februari:  Studiedag onderwijs, alle leerlingen zijn vrij 

    Peuteropvang is wel open 

 

Donderdag 16 februari: Adviesgesprekken groep 8 

    Culturele activiteit groepen 3a, 3b, 4a en 4b 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week van 6 tot 10 februari. 


