
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thuiskomen in de wereld 

–  

 

Aardbeving en giro 555 
“Juf heb jij ook naar het nieuws gekeken? Er is een aardbeving geweest,  een hele 

grote!”  

Ook binnen ons Kindcentrum leven kinderen mee met alle getroffen mensen in 

Turkije en Syrië. In de groepen krijgen we geregeld vragen, doordat kinderen zich 

zorgen maken of nieuwsgierig zijn.    

 

Voor u als ouders/verzorgers misschien wel een uitdaging om over dit onderwerp met 

uw kind in gesprek te gaan? Laat ons dit gerust weten! Via de leerkracht van uw groep 

kunt u hier ondersteuning in krijgen van onze intern begeleiders.  

 

Voor u als ouder/verzorger ook goed om te weten op welke wijze we hier in de groep 

met uw kind over spreken. We merken dat onze kinderen veel vragen hebben en we 

vinden het goed om naar hen te luisteren en van gedachten met elkaar te wisselen. 

Dit doen we altijd op een manier die past bij de leeftijd en karakter van het kind. We 

maken hierbij gebruik van hulpmiddelen, zoals een bijpassend prentenboek of in de 

hogere groepen het Jeugdjournaal. Ook onze bibliotheek biedt hierin uitkomst.   

 

In een aantal groepen willen kinderen ook heel graag iets doen. We merken dat ze 

heel graag hun steentje willen bijdragen om de mensen in Turkije en Syrië te helpen. 

Als team willen we onze kinderen hierin zeker ondersteunen. Daarom vragen we alle 

kinderen om vanaf volgende week woensdag 15 februari tot en met woensdag 21 

februari zoveel mogelijk statiegeldflessen (ook kleine flesjes) mee naar onze locatie te 

nemen. De flessen worden in de eigen groep verzameld en later op een centrale plek 

neergezet op onze locatie. Op donderdag 23 februari zullen de flessen worden 

weggebracht. De opbrengst gaat volledig naar giro 555. 

 

Iedereen die persoonlijk is geraakt door de aardbeving wensen wij veel sterkte toe! 
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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! 

 

Peuteropvang 

1 peuter 

 

Groep 1/2b   

2 kleuters 

Groep 1/2c 

2 kleuters 

 

Personeelszaken 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gemeld dat wij per 1 maart afscheid gaan 

nemen van juf Hilda (leerkracht meer- en hoogbegaafdheid) en juf Agnes 

(pedagogisch medewerker peuteropvang). 

 

Inmiddels is het ons gelukt om voor beide collega’s een vervanging te vinden. Juf Hilda 

zal vanaf 1 maart tot de zomervakantie vervangen worden door Anita  en juf Agnes 

door Andrea.  

 
Aanmelden nieuwe kinderen basisonderwijs vóór 1 april a.s.  
In de komende periode gaan wij aan de slag met de groepsformatie van ons 

basisonderwijs voor 2023-2024. Uitgangspunt hierbij zijn het aantal kinderen per 

groep. Om deze puzzel goed te kunnen leggen, is het belangrijk dat wij zicht krijgen 

op het aantal nieuwe aanmeldingen voor (met name) groep 1.   

Heeft u uw kind nog niet aangemeld voor ons onderwijs en wordt hij of zij voor de 

zomervakantie van 2024 4 jaar, dan vragen wij u uw kind zo snel mogelijk – maar in 

ieder geval vóór 1 april a.s. – aan te melden voor het basisonderwijs op ons 

kindcentrum.   

  

Wellicht kent u ook in uw vrienden of kennissenkring nog mensen die hun kind(eren) 

willen aanmelden voor het basisonderwijs op ons kindcentrum. Wilt u hen dan 

namens ons attenderen om dit vóór 1 april a.s. te doen?  

 

U kunt uw kind aanmelden door een mailtje te sturen naar info.on@pcogv.nl. Nieuwe 

ouders/verzorgers zullen worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en 

rondleiding. 

  

Bij een aanmelding na 1 april kunnen wij niet garanderen dat wij uw kind nog kunnen 

plaatsen.  

mailto:info.on@pcogv.nl
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Na de vakantie: 10 minuten gesprekken 
Dat kinderen met plezier naar onze locatie komen is belangrijk. Een blij kind leert 

makkelijker, is gemotiveerder en werkt beter samen met andere kinderen. We werken 

graag samen met ouders/verzorgers aan ouderbetrokkenheid. Want we willen 

hetzelfde: dat het goed gaat met jullie kind. Hoe beter wij samenwerken, hoe leuker 

uw kind de opvang en/of het onderwijs vindt. Kortom: samen sterk!  

 

Na de voorjaarsvakantie staan de 10-minutengesprekken in ons 

onderwijs weer op de agenda. We denken dan met elkaar mee, 

maar gaan niet op elkaars stoel zitten. We geven elkaar 

suggesties. Leerkrachten hebben de regie in de klas, zij besluiten 

wat ze doen met de tips van ouders. En ouders hebben thuis de 

regie, zij beslissen wat ze doen met onze tips. We vertellen elkaar 

wat we gaan uitproberen en wat niet. Zo voorkomen we 

misverstanden. We maken ook duidelijke afspraken en komen 

daar later op terug.  

 

In het bijzijn van kinderen praten we in de groep en thuis 

respectvol over elkaar. Vertrouwen tussen onze locatie, 

ouders/verzorgers en kinderen is belangrijk. Het geeft het 

kind rust en een veilig gevoel als hij/zij merkt dat zijn 

ouders/verzorgers en de medewerkers van onze locatie 

elkaar aardig vinden. Daarom is het belangrijk dat we 

vriendelijke dingen over elkaar zeggen. 

 

Wilt u meer weten over samenwerken met onze locatie? Lees dan 

de bijlage bij deze nieuwsbrief door (bovenstaande tekst komt 

ook uit deze bijlage) . Dit is een korte samenvatting van het boek 

Met plezier naar school! Vraag de directie gerust of u het boek 

Met plezier naar school! kunt lenen. Hierin staan allerlei 

praktische tips voor ouders/verzorgers. 
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Korte mededelingen 

 Naar aanleiding van de eerdere oproep voor nieuwe leden voor de 

Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband Zeeluwe, hebben 

zich twee ouders aangemeld. Zij zijn beide benoemd als lid van de OPR. De OPR is 

nog steeds op zoek naar nieuwe leden. In de bijlage bij deze nieuwsbrief daarom 

een oproep van de OPR. 

  

Agenda 
 

Zaterdag 11 februari: Start herinrichting kleuterplein 

 

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 

 

Woensdag 22 februari: 08:30-09:30 Gebiedsteam 

 

Vrijdag 24 februari:  1e rapport gaat mee 

    Techniekles Corlaer College - groep 8 

 

Maandag 27 februari t/m 

Vrijdag 3 maart:  Voorjaarsvakantie 

 

Maandag 6 maart t/m 

Vrijdag 10 maart:  Week van de verplichte oudergesprekken 

    (uitnodiging volgt nog) 

 

Dinsdag 7 maart:  Hoofdluiscontrole 

 

Woensdag 8 maart:  08:30-09:30 Gebiedsteam 

 

Vrijdag 10 maart:  Techniekles Corlaer College - groep 8 

 

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



 
 
 

 

Thuiskomen in de wereld 

Informatie van derden 
Stichting Villa Pinedo 

Wist u dat veel kinderen denken dat de scheiding van hun ouders hun schuld is? Dat 

ze bijna nooit met iemand praten over hoe ze zich echt voelen? En wilt u weten wat ze 

juist wél nodig hebben? Door het volgen van de online training van Stichting Villa 

Pinedo leren ouders hoe zij de pijn als gevolg van de scheiding voor hun kind (zoveel 

mogelijk) kunnen beperken. De training is gebaseerd op professionele kennis en 

persoonlijke ervaringen en tips van kinderen die een scheiding hebben meegemaakt. 

En geeft zo een uniek inkijkje in het hoofd en hart van kinderen tijdens en na de 

scheiding van hun ouders. 

 

Naast de ouders kunnen ook kinderen behoefte hebben om te praten over de 

scheiding van hun ouders. Dit kan bij ook bij Stichting Villa Pinedo. Zij koppelen het 

kind aan een Online-Buddy voor een luisterend oor. 

 

Wat is een Buddy precies? 

Een Buddy is een jongere (18 t/m 26 jaar) met gescheiden ouders, die een training 

heeft gevolgd om Buddy te worden. Met een Buddy aan hun zijde, kunnen kinderen 

hun ervaringen over de scheiding uitwisselen. De kinderen kunnen hun Buddy via de 

Villa Pinedo – Buddy App vertellen wat er in hun hoofd en hart omgaat. Deze training 

is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. 

 

https://pitnijkerk.nl/aanbod/vier-tot-twaalf-jaar/online-training-voor-gescheiden-ouders/
https://pitnijkerk.nl/aanbod/vier-tot-twaalf-jaar/online-training-voor-gescheiden-ouders/
https://pitnijkerk.nl/aanbod/vier-tot-twaalf-jaar/online-buddyprogramma/

