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Nieuwsbrief nr.0 – Vrijdag 19 augustus 2022 
 
In deze nieuwsbrief: 
§ Algemeen 
§ Personeel 
§ Start maandag 22 augustus 
§ Jaarkalender voor ouders 22-23 
§ Oproep AC-leden (herhaalde oproep) 
§ BSO op de vrijdag (herhaalde oproep) 
§ Kalender 

 
Algemeen 
De zomervakantie zit er bijna op! Maandag a.s. mogen alle leerlingen weer naar school en 
zijn we van harte welkom bij hun juf of meester. We kijken als team terug op een goede 
zomerperiode en in de voorbije week zijn we al druk in de weer geweest om met elkaar 
de klassen weer in te richten en ons voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. We zijn 
er klaar voor en kijken er naar uit om leerlingen en ouders weer in de school te ontmoeten 

 
Personeel 
§ Juf Esther Groenevelt (locatieleider) is op 15 juli bevallen van een gezonde dochter 

Sterre! We zijn blij voor juf Esther. Moeder en dochter maken het goed en genieten 
samen van een periode van verlof. 

§ We zijn ook blij met juf Petra Hoogeveen (groep 4). Zij is in blijde verwachting van 
haar 2de kindje. Ze hoopt medio februari uitgerekend te zijn. Dit betekent dat naar 
verwachting haar verlof in zal gaan zo na de Kerstvakantie 

§ We mochten ook de nieuwe collega’s verwelkomen. Juf Odette van de Vegte (groep 
1), juf Martine Staal (groep 3), meester Wilroy Koekoek (groep 6) en juf Mariska 
Moolenaar (groep 6/7). We wensen hen een goede tijd toe op ons Kindcentrum 
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Samen doelgericht de wereld ontdekken 

Start maandag 22 augustus ’22 
Maandag 22 augustus is de eerste schooldag. Dit willen we graag met leerlingen en ouders 
op het plein beginnen. Vanaf 08.20 uur zullen de leerkrachten op het plein staan, bij de 
ingang van de BSO. De leerlingen gaan bij hun eigen juf of meester staan en de ouders 
mogen daarachter een plekje op het plein zoeken. Meester Arco zal de start en opening 
op het plein verzorgen. Aansluitend gaan de leerlingen met hun juf of meester mee naar 
binnen. De ouders die dat willen mogen even mee om een kijkje in de klas te nemen. 

 
Jaarkalender voor ouders 2022-2023 
De jaarkalender voor ouders staat op onze website: www.kindcentrum-
debrandingveller.nl. Als u klikt op kalender, dan kunt u alle activiteiten en bijzonderheden 
terugvinden in deze kalender. Ook de studiedagen en extra lesvrije momenten staan op 
deze kalender. Neemt u de data zoveel als mogelijk over in uw eigen agenda? 
 

Oproep AC-leden (herhaalde oproep) 
Na de zomervakantie zoekt de huidige activiteitencommissie uitbreiding. Ze zoeken ouders 
die het leuk vinden om school te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. Ze 
vergaderen 4x per schooljaar en willen graag een meer eigen en zelfstandige AC worden 
die in afstemming met 2 leerkrachten meehelpt in de organisatie van de activiteiten. Ben 
je geïnteresseerd, neem dan contact op met Emma Heezen: emmaheezen@gmail.com 

 
BSO na de zomervakantie ook op vrijdag (herhaalde oproep) 
Na de zomervakantie zullen wij ook op de vrijdag BSO gaan aanbieden. Dit zal zowel na 
schooltijd zijn als voor de 4-jarigen die in groep 1 zitten de gehele dag op vrijdag. Mocht 
u hier interesse in hebben dan kunt u zich melden bij Klantcontact (klantcontact@pcogv.nl) 
 
Kalender 
§ Maandag 22 augustus ’22 eerste schooldag, 08.20 uur start op het plein 
§ Woensdag 31 augustus ’22 inloop kleutergroepen (incl. groep 2/3) 
§ Vrijdag 2 september ’22 nieuwsbrief nr. 1 
§ Maandag 5 t/m woensdag 7 september kamp groep 8 
§ Maandag 5 september inloop groep 3 t/m 8 
§ Dinsdag 13 september informatieavond (voor leerlingen en ouders) 
§ Woensdag 14 september inloop kleutergroepen (incl. groep 2/3) 


