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Nieuwsbrief nr.2 – Vrijdag 30 september 2022 
 
In deze nieuwsbrief: 
§ Algemeen 
§ Personeel 
§ Locatiegids 2022-2023 online 
§ Thema-afsluiting familieverhalen 
§ Schoolfotograaf dinsdag 18 oktober 
§ Start Parro in het onderwijs (rectificatie) 
§ Actie schoenendoos 
§ Bijeenkomst klassenouders 7 oktober a.s. 
§ Sponsoring schoolshirts 
§ Kalender 

 
Algemeen 
Buiten waait en regent het soms intens. De herfst staat nadrukkelijk voor de deur. In ons 
Kindcentrum zijn we alweer een tijdje onderweg in dit schooljaar. We kijken terug op een 
mooie ontmoetingsavond waarin we heel veel ouders mochten ontmoeten en kinderen 
hun klas konden laten zien. Inmiddels zijn ook de eerste kind-ouders-leerkracht 
gesprekken weer geweest. Het is fijn om als ouders en school elkaar zo te mogen 
ontmoeten en samen vorm te geven aan educatief partnerschap en samenwerking. 
Volgende week start de Kinderboekenweek. Ook in ons Kindcentrum besteden we daar 
aandacht aan, o.a. door een opening, voorlezen en samen aan de slag gaan met het 
thema. Ook de opvang sluit aan en ook aan de allerkleinsten in ons Kindcentrum zal 
worden voorgelezen. 
 

Personeel 
§ Juf Petra (groep 4) heeft ons laten weten dat zij in blijde verwachting is van haar 

tweede kindje. Zij verwacht na de Kerstvakantie met verlof te gaan en is half februari 
uitgerekend; 



samen     |    doelgericht     |     wereld    |    ontdekken 
 

	
	

	

Samen doelgericht de wereld ontdekken 

§ Ook Juf Liset Bron (groep 4) liet ons weten dat ook zij in blijde verwachting is van haar 
tweede kindje. Juf Liset verwacht rond de voorjaarsvakantie met verlof te gaan en is 
eind maart uitgerekend; 

§ Juf Mariette Morren zal met de herfstvakantie met zwangerschapsverlof gaan. Vanaf 
deze plek wensen wij haar alvast een goede periode van verlof toe; 

§ Juf Esther Groenevelt (locatieleider) geniet van haar verlof na de geboorte van haar 
dochter Sterre. Juf Esther zal naar alle waarschijnlijkheid na de herfstvakantie weer 
terugkeren als locatieleider onderwijs; 

§ Door de a.s. verloven van juf Petra en juf Liset hebben wij vanaf de Kerstvakantie een 
vacature in groep 4. U vindt de vacature hier: https://werkenbijpcogv.nl/leerkracht-
groep4/. Helpt u mee de vacature te delen? U vindt het ook terug op onze socials; 

§ PCO Gelderse Vallei is doorlopend op zoek naar mensen die in de Kinderopvang willen 
werken en geïnteresseerd zijn in een baan bij PCO Gelderse Vallei. Op maandagavond 
10 oktober organiseren zij hiervoor een open inloopavond op De Branding Veller van 
19.00 – 19.30 uur. Kent u mensen die geïnteresseerd zijn in een baan in de 
kinderopvang, wilt u ze dan wijzen op deze avond? Onderaan de nieuwsbrief vindt u 
een flyer. 

 

Locatiegids 2022-2023 online 
Onze locatiegids is uit en staat online! U kunt deze hier vinden: 
https://kindcentrum-debrandingveller.nl/wp-
content/uploads/2022/09/Informatiegids_KCDeBrandingVeller_2022-2023_web.pdf 
De locatiegids wordt aangeboden aan ouders die geïnteresseerd zijn in ons Kindcentrum 
en voor een rondleiding komen. Mocht u zelf een papieren exemplaar op prijs stellen dan 
kunt u die opvragen bij onze administratie: administratie.br@pcogv.nl 
 

Thema-afsluiting “Familieverhalen” 
In de voorbije weken is in ons Kindcentrum gewerkt aan het thema familieverhalen. We 
sluiten dit thema voor de herfstvakantie af. De ouders van de groepen 1 t/m 2/3 hebben 
de mogelijkheid om tijdens de regulier inloop op woensdagochtend 19 oktober in de klas 
te zien wat we gedaan hebben. Voor de groepen 3 t/m 8 zal er een speciale inloop zijn op 
donderdag 20 oktober a.s. van 14.15 – 14.30 uur. 
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Schoolfotograaf op dinsdag 18 oktober 
Op dinsdag 18 oktober a.s. zal de schoolfotograaf op school komen. Wat mag u 
verwachten? 
§ Er worden portretfoto’s gemaakt van de kinderen op het KDV 
§ Er worden portretfoto’s en een klassenfoto gemaakt van de kinderen in het 

basisonderwijs 
§ Na schooltijd (dus vanaf 14.30 uur) is er de mogelijkheid (op basis van inschrijving) 

om een broertje/zusje foto te laten maken. We verwachten dat u als ouder daarbij 
aanwezig bent. LET OP: dit gaat op inschrijving en dat kan via deze link: 
https://forms.gle/etLdxdYcPpW2Zed39 

§ Onderaan deze nieuwsbrief vindt u informatie over de achtergrond die gebruikt wordt 
en het bijbehorende kledingadvies. 

 

Start Parro in het onderwijs (rectificatie) 
In de voorbije nieuwsbrief hebben u geïnformeerd dat we voornemens zijn om in het 
onderwijs over te stappen op Konnect. In de opvang werken wij hier al geruime tijd mee 
als oudercommunicatie app. 
Helaas heeft Konnect laten weten dat zij stoppen met de ondersteuning aan het 
basisonderwijs en zich enkel en alleen nog te richten op de opvang. 
Dit heeft tot gevolg dat wij voor het onderwijs zullen overstappen op de ouderapp van ons 
leerling administratiesysteem ParnasSys: Parro. Meer informatie over Parro vind u hier: 
https://www.parnassys.nl/oplossingen/modules/parro 
We zullen u rond de herfstvakantie verder informeren over de start met Parro. Parro 
vervangt klasbord.  
 

Actie schoenendoos 
Ook dit jaar doen wij, net als de voorgaande twee jaren, mee aan de 
Schoenendoosactie.  Wij realiseren ons echter dat in een tijd waarin ook in Nederland alles 
duurder wordt, het niet een vanzelfsprekendheid is dat iedereen een schoenendoos kan 
vullen. Toch willen we deze actie van harte bij u aanbevelen omdat deze dozen bestemd 
zijn voor kinderen die niet of nauwelijks iets extra's krijgen.  
De dozen kunnen ingeleverd worden tot vrijdag 21 oktober, maar toch nu alvast wat 
tips om de doos vanaf nu zonder veel extra kosten te vullen:  
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• Kijk eens op schoenendoosactie.nl , daar vindt u een lijst waarmee u de doos vult. 
Misschien is er nu iets in de aanbieding of 1+1 gratis.  

• Overleg en deel met een ander gezin, meerdere producten in een verpakking zijn 
goedkoper.  

• Gebruikt, niet kapot, schoon speelgoed van uw kind kan zeker in de doos.  
• Dit geldt ook voor sommige schoolspullen en de praktische spullen van de lijst.  
• Kijk eens bij de kringloopwinkel.  
• In de maand oktober is de Schoenendoosactie van De Branding het Goede Doel 

van de emballagebonnen van de AH, hiermee kunnen we de transportkosten 
betalen.  

Deze week ontvangt uw kind een folder met daarin alle informatie over het vullen van de 
schoenendoos en kunt u een gevulde schoenendoos inleveren tot uiterlijk vrijdag 21 
oktober. Heeft u vragen over de schoenendoosactie dan kunt u terecht bij Mariëtte van 
den Berg.        
Wij hopen natuurlijk dat we met elkaar heel veel kinderen blij gaan maken! 

 
Bijeenkomst klassenouders op 7 oktober a.s. 
Vrijdagochtend 7 oktober zijn klassenouders van iedere groep uitgenodigd voor een 
bijeenkomst op school met de directie (Arco van Houwelingen). Doel van de bijeenkomst 
is om met elkaar de rol van klassenouder af te stemmen en wat daarin de verwachtingen 
zijn. Hoe kan de klassenouder een schakel zijn tussen leerkracht(en) en ouders en 
andersom. De betreffende klassenouders hebben hier inmiddels een uitnodiging voor 
gehad. Mocht u ideeën of suggesties hebben, dan kunt u die doorgeven aan de 
klassenouders. 
 
Sponsoring schoolshirts 
We zijn voornemens om voor Branding Veller nieuwe schoolshirts aan te schaffen. We 
hebben te weinig shirts en de shirts die we hebben zijn deels verouderd. 
We hebben hier wel budget voor, maar dit is niet toereikend om alle leerlingen te voorzien. 
Voor een deel zijn we dan ook op zoek naar een of meerdere sponsoren die een bijdrage 
willen leveren. 
Mocht u of uw bedrijf geïnteresseerd zijn naar de mogelijkheden dan kunt u contact leggen 
met de directie (Arco van Houwelingen). Stuur gerust een mail naar directie.br@pcogv.nl 
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Kalender 
§ Woensdag 5 oktober start Kinderboekenweek en dag van de leerkracht. 
§ Vrijdag 7 oktober in loop groep 3 t/m 8 (08.20 – 08.40 uur) 
§ Maandag 10 oktober studiedag voor onderwijs (groep 1 t/m 8 vrij van school) 
§ Woensdag 12 oktober inloop kleutergroepen (incl. groep 2/3) 
§ Vrijdag 14 oktober afsluiting Kinderboekenweek 
§ Dinsdag 18 oktober schoolfotograaf voor opvang & onderwijs 
§ Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober Herfstvakantie 
§ Vrijdag 4 november nieuwsbrief nr. 3 
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