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Godsdienstige vorming 
 

Week 7 - - - 13 t/m 19 februari 

 

Thema: Wat zegt God? 
 

Vertellingen: 

De boodschap van God,  

Johannes 7: 1 – 17 

Het oordeel, Johannes 8: 1 – 11 

Twee getuigen, Johannes 8: 12 - 30 

 

 
Week 8 - - - 20 t/m 26 februari 

 

Het is bijzonder als iemand veel voor je over heeft. Als iemand moeite voor je doet, 

dingen voor je opzijzet, soms zelfs ten koste van zichzelf. Iemand die dat doet, 

houdt veel van jou. Gelukkig ervaren veel kinderen dat er mensen om hen heen 

zijn die veel voor hen over hebben. Ze kunnen rekenen op hun ouders, familie, 

vrienden, leerkrachten en anderen. Toch zijn er ook kinderen die daarin 

tekortkomen. Zij moeten soms pijnlijk ontdekken dat vertrouwen niet 

vanzelfsprekend is. 
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In de periode voor Pasen, de veertigdagentijd, vertellen we verhalen over Jezus. 

Jezus had veel voor mensen over; niet alleen voor mensen die hij kende, maar 

voor iedereen die hij tegenkwam op zijn weg. 

Op weg naar Pasen ontdekken we hoe ver Jezus daarin ging: hij had alles voor 

mensen over, tot zijn eigen leven aan toe.  

We vertellen verhalen uit het evangelie van Johannes. 

Met als overkoepelend thema voor de veertigdagentijd: ‘Alles voor je over’. 

 

We beginnen de veertigdagentijd met een gezamenlijke opening, met alle 

kinderen van de school, onder schooltijd op: dinsdag 21 februari in ‘de 

Voorhof’.  

 

 

 

Thema: Kijk dan! 
 

Vertellingen: 

De blinde man gaat zien,  

Johannes 9: 1 – 41 

De goede herder, Johannes 10: 1 – 10 

Lazarus, Johannes 11 

 

 

 
Nieuws vanuit Onderwijs 
 
 
Kijkmoment voor ouders 
 
Waarschijnlijk had u de datum al in uw agenda of op de kalender staan:  

 

Woensdag 8 maart ‘Kijkmoment voor ouders’. 

 

Wat houdt dit ‘Kijkmoment’ eigenlijk in? 

We stellen ouders/ verzorgers in de gelegenheid om een poosje in de klas van 

uw kind te komen kijken.  

Hoe gaat dit nu in de praktijk? 

In het lokaal van uw kind staan een aantal stoelen klaar. Vanaf 09.00 uur mag 

u de school binnenlopen. Even door het raam kijken of er een stoel leeg is in 
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het lokaal van uw kind. Zo ja dan gaat u zachtjes naar binnen en gaat u zitten 

en volgt de les. 

 

Dit kan tijdens een instructiemoment zijn, tijdens de kring, een verwerking of 

bij een spel les. We volgen als school ons gewone rooster. Denkt u “ik heb het 

wel gezien...” dan verlaat u weer zachtjes de klas. U hoeft niet te groeten bij 

binnenkomst of vertrek, want dat werkt onnodig storend. Zijn alle stoelen 

bezet in het lokaal waar u voor komt, dan kunt u eventueel naar het lokaal 

van uw andere kind(eren) of u wacht even op de gang of u komt op een later 

moment terug. 

De school is open voor ‘Kijk-ouders’ tot 12.15 uur. Zodat elke leerkracht rustig 

met de groep de dag kan afsluiten. 

 

Een klein punt van aandacht:  

Dit kijkmoment is alléén voor ouders/ verzorgers! Kleine broertjes en zusjes zijn op 

dít moment NIET welkom. 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 2023-2024!! 
 
Na de kerstvakantie is de welpengroep is gestart! Het is nu 

bijna voorjaarsvakanties en we zijn blij, dat er nog steeds 

nieuwe leerlingen aangemeld worden voor basisonderwijs op 

onze locatie. We zijn inmiddels zijn al druk aan het plannen 

voor het volgende schooljaar 2023-2024. Voor ons is het 

belangrijk om zo vroeg mogelijk te weten hoeveel kinderen er 

volgend jaar naar onze school komen. Dan weten we ook 

hoeveel leerkrachten we nodig hebben en kunnen we waar 

nodig tijdig gaan werven. 

 

Dus, mocht u kinderen hebben die in het lopende kalenderjaar (2023) 4 jaar 

worden, meld ze dan tijdig aan. Waar mogelijk úiterlijk 1 april 2022, om te 

voorkomen dat we uw kind niet meer kunnen plaatsen. Als u familie of 

vrienden hebt, van wie u weet dat ze hun zoon/dochter bij ons aan willen 

melden, geef het dan gerust aan hen door. Ze kunnen altijd contact opnemen 

voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. 
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Lerarentekort blijft merkbaar groeien 
 

In de media, maar ook via nieuws- en informatiebrieven vanuit PCO Gelderse 

Vallei wordt u regelmatig geconfronteerd met het groeiende tekort aan 

leerkrachten. Waarschijnlijk hebt u sinds het begin van het schooljaar al in 

meer of mindere mate ervaren dat het voor ons lastig is om bij ziekte en/of 

afwezigheid van een leerkracht inval te vinden. In de meeste gevallen kunnen 

we het met flexibele inzet van collega’ s en veel kunst en vliegwerk regelen.  

 

Ook de vacature voor het zwangerschapsverlof van juf Jacqueline hebben we 

op het laatste moment in kunnen vullen (de ouder(s)/verzorger(s) hebben daar 

vandaag een bericht over ontvangen. Deze invulling hebben we voor elkaar 

gekregen met de hulp van een ‘uitzendbureau voor leerkrachten’, sollicitanten 

hebben we verder niet gehad. Ook vandaag weer zit een kleutergroep thuis 

omdat er op korte termijn geen oplossing te vinden was. Leerkrachten met 

specifieke, ondersteunende taken staan steeds vaker voor de groep. Hierdoor 

komen andere taken en ondersteuning aan kinderen in het geding. De 

onderwijsassistenten, die we juist in willen zetten om kinderen die het nodig 

hebben wat meer te bieden, worden (onder supervisie) ingezet voor groepen. 

En zo kunnen we nog wel even doorgaan…… Kortom de nood is hoog en het is 

bijna wachten op een moment dat we het niet meer in kunnen vullen.  

 

Vorig jaar is er vanuit het bestuur van Stichting PCO Gelderse Vallei een 

‘brandbrief’ verstuurd, met daarin het zgn. ‘Deltaplan Medewerkerstekort’. 

Destijds hebben we enorm veel positieve reacties mogen ontvangen en is het 

ons – door een combinatie van (media)activiteiten én door tips van ouders - 

zelfs gelukt enkele vacatures van dat moment te vervullen.  

 

We willen u nogmaals om hulp vragen als het gaat om de invulling van 

vacatures voor langere termijn, maar ook voor kortere inval momenten bij 

ziekte.  

 

 

 

 

 

 

Bent u, of kent u iemand die bevoegd is om voor de klas te staan? En die zin heeft 

om zich een paar dagen voor langere tijd, of alle dagen van de week in te zetten 

voor de ontwikkeling van de kinderen van KC Koningin Juliana? We gaan graag in 

gesprek! 
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Nieuws uit de Opvang 
 

Over een week is de voorjaarsvakantie, de school is gesloten, maar 

natuurlijk zijn de Kinderopvang en de (vakantie) BSO zijn natuurlijk 

gewoon geopend. De pedagogisch medewerkers gaan hun best doen 

om er weer een leuke ‘vakantieweek’ van te maken. Voor 

ouder(s)/verzorger(s) is het van belang om, op tijd, hun kind af te 

melden, als kinderen niét komen. Dat geeft de planning ruimte om te 

kijken naar de mogelijkheden voor extra aanvragen te bekijken. Eén en 

ander heeft ook weer gevolgen voor de inzet van personeel. 

 

 
Kalender 

 

Vrijdag 17 februari 

Rapporten mee voor de groepen 3 t/m 8 

 

Week 8 en week 10 

Gesprekken n.a.v. de rapporten 

 

Vrijdag 24 februari 

Start van de Voorjaarsvakantie voor alle leerlingen om 12.00 uur     

Nieuwsbrief 13 

 

Week 9 

Voorjaarsvakantie 

 

           Week 10  

           Hoofdluiscontrole 

            

           Woensdag 8 maart 

Kijkmoment voor ouders 
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Ingekomen Stukken 
 

- Speelgoed uit de Speelgoedkast 
 

Speelgoed krijgt een tweede leven in de Speelgoedkast. Kies uit en neem 

mee! Het speelgoed in de kast is voor iedereen die het kan gebruiken. De 

Speelgoedkast heeft een plek gekregen in het Cultuurhuis. “Het is de 

uitgelezen plek voor deze speelgoedkast”, vertelt Hennie. Iedereen kan bij het 

Cultuurhuis binnen lopen, het is een plek van ontmoeten en waar activiteiten 

zijn. Het speelgoed uit de kast komt van Joop Knies. Het begon met een kapot 

fietsje. Dit fietsje heeft Joop, toen hij matroos was, samen met collega’s zo 

opgeknapt dat hij weer bruikbaar was. “Elke matroos kan schilderen” zegt 

Joop en dat is te zien. Houten speelgoed wordt door Joop opgeknapt als dit 

nodig is. Een nieuw wieltje aan de auto, een likje verf. Door het speelgoed op 

te knappen, krijgt het speelgoed een tweede leven. Het speelgoed uit de kast 

is dus niet alleen leuk om mee te spelen, maar ook duurzaam. 

De Speelgoedkast is open, als het Cultuurhuis open is. Heb jij speelgoed waar 

je op uitgekeken bent? Naast de kast, kan speelgoed ingeleverd worden. 

Wil jij ander speelgoed uitkiezen dan dat er in de kast staat? Dat mag bij Joop. 

Joop is hiervoor te bereiken op het nummer 033-2863019. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 12 Kindcentrum Koningin Juliana 10 februari 2023 

 
 

 

 

 

- Meidentraining begint weer! 

 
Wil uw dochter leren voor zichzelf op te komen? Haar talenten ontdekken? 

Leren sterk in haar schoenen te staan? Haar talenten op een positieve manier 

in te zetten? Dan is de weerbaarheidstraining misschien iets voor haar!  

 
De training is voor meiden van 10 t/m 13 jaar. Deze wordt aangeboden vanuit 

het jongerenwerk met ondersteuning van de Kleine Schans. Door middel van 

8 lessen werken jongeren op een spontane manier aan hun zelfbeeld, 

worden ze zelfverzekerder en minder kwetsbaar, leren grenzen stellen en 

worden minder beïnvloedbaar. Dit wordt o.a. gedaan door samen met 

leeftijdsgenoten, toffe spellen te doen, inspirerende filmpjes te kijken, 

creatieve werkbladen te maken en met elkaar op een ontspannen manier 

met elkaar in gesprek te gaan. 
 

De kracht van de training is dat er gebruik wordt gemaakt van de actuele 

leefsituatie waarin de meiden zich begeven. Daarnaast leren ze door het 

groepsgebeuren dat ze niet alleen zijn in hun situatie en leren ze van elkaar. 

 
De training zal elke dinsdagmiddag plaatsvinden en start op 7 Maart. Opgave 

voor 1 Maart, Voor meer informatie of opgave kun je contact opnemen met 

Jiska Roosendaal via jm@jeugd-punt.nl of 06-37453602.  

 

mailto:jm@jeugd-punt.nl

