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Nieuwsbrief nr.1 – Vrijdag 2 september 2022 
 
In deze nieuwsbrief: 
§ Algemeen 
§ Personeel 
§ Ontmoetingsavond dinsdag 13 september 
§ Locatiegids 2022-2023 
§ Informatiemoment en rondleidingen nieuwe ouders 
§ Start Konnect in het onderwijs 
§ Verlofaanvragen 
§ Coronainformatie GGD 
§ Najaarsaanbod CJG 
§ Actie schoenendoos 
§ Kalender 

 
Algemeen 
We hebben de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar erop zitten. We kijken als 
team terug op een goede start met elkaar. De leerlingen hebben hun plekje gevonden en 
langzaamaan beginnen we ons ritme en structuur in het programma te vinden. Ook starten 
we de ondersteuning en plannen met individuele leerlingen op. In de voorbije week zijn 
we ook gestart met het Kindcentrum brede thema “familieverhalen”. De leerlingen 
mochten met bingokaarten door het Kindcentrum heen en op zoek naar jeugdfoto’s van 
de juffen en meesters. 

 
Personeel 
§ Op dinsdag 20 september start Yvonne Kamphorst als pedagogisch medewerker in ons 

Kindcentrum. Zij zal twee dagen op het KDV gaan werken en daarnaast ook op de 
BSO. We wensen Yvonne een goede en fijne start toe in ons Kindcentrum. 
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Ontmoetingsavond dinsdag 13 september a.s. 
Dinsdagavond 13 september a.s. van 19.00 uur - 20.00 uur openen wij onze schooldeuren 
voor u en uw kind(eren). Deze avond kunt u kennismaken met ons team, onze werkwijze 
en andere ouders en kinderen. In elke groep zijn er diverse activiteiten die u, samen met 
uw kind, kunt doen. Daarnaast zal de leerkracht 2 keer een informatiemoment verzorgen 
van ca. 10 minuten, namelijk om 19.15u en 19.45u. U kunt 1 van deze momenten in de 
klas bijwonen met uw kind(eren). Als de deur van een lokaal gesloten is, dan kunt u op 
dat moment niet binnenlopen in de groep. We hopen u allemaal te mogen ontmoeten! 
 

Locatiegids 2022-2023 
We zijn bezig de laatste hand te leggen aan de locatiegids. Deze vindt u binnenkort terug 
op onze website. Hierin vind u allerlei informatie over ons kindcentrum. De locatiegids van 
vorig schooljaar is nog wel terug te vinden. De jaarkalender staat al wel op de website. 
Nog een keer het adres: www.kindcentrum-debrandingveller.nl. Klikt u bovenaan op 
kalender. 
 

Informatieavond en rondleidingen nieuwe ouders 
Voor nieuwe ouders die nog geen kinderen op ons Kindcentrum hebben, hebben we een 
speciale aanmeldingsprocedure. Ouders kunnen vanaf 2 jaar hun kind aanmelden voor het 
onderwijs. Daarvoor volgen zij eerst een (online) informatiemoment. Daarna kunnen zij 
terecht voor een rondleiding en krijgen ze de mogelijkheid om zich aan te melden. 
Woensdagavond 28 september a.s. is het eerstvolgende informatiemoment. Kent u ouders 
die geïnteresseerd zijn, zij kunnen zich opgeven via administratie.br@pcogv.nl. Dan 
ontvangen zij ook meer informatie over de procedure. 
 

Start Konnect in het onderwijs 
In de opvang werken we met de oudercommunicatie app Konnect. We hopen na de 
herfstvakantie ook in het onderwijs met deze app te gaan werken. De app zal dan gebruikt 
worden voor korte groepsberichten, nieuws vanuit het Kindcentrum, ziekmeldingen, delen 
van foto’s etc. We zullen u t.z.t. voorzien van informatie hierover. 
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Verlofaanvragen 
Het is mogelijk om in specifieke situaties verlof aan te vragen voor uw kind. Dit kan 
bijvoorbeeld bij speciale familieaangelegenheden (jubilea). Maar ook als u door specifieke 
werkomstandigheden niet in reguliere vakanties op vakantie kunt gaan. Voor het 
aanvragen van verlof gebruikt u een formulier dat op de website van onze school te vinden 
is. Dit verzoek dient u in bij de directie van de school. Die neemt de aanvraag in 
behandeling. Via de administratie krijgt u dan een terugkoppeling. In heel specifieke 
situaties overlegt u tijdig met directie over de aanvraag. Als uw kind nog niet leerplichtig 
is, dan hoeft u niet specifiek een aanvraag in te dienen, maar geeft u de aanwezigheid 
door aan de groepsleerkracht. 

 
Corona informatie 
Op dit moment hebben we beperkt te maken met Corona. Daar zijn we blij mee. Toch 
bereiden we ons voor op een mogelijke najaarsgolf. Een paar aandachtspunten: 
§ Bij deze nieuwsbrief vindt u een recente brief van de GGD. 
§ U test uw kind bij klachten. Op school zijn zelftesten beschikbaar. Deze kunt u te allen 

tijde opvragen bij de medewerkers. U krijgt er dan max. 2 per kind mee naar huis 
§ Het onderwijs wordt gevraagd zich voor te bereiden op aangepaste richtlijnen, mocht 

er weer een coronagolf komen. We doen dat als school middels het opstellen van een 
protocol in samenspraak met de medezeggenschapsraad. 

 

Najaarsaanbod CJG 
Het centrum voor jeugd en gezin in Barneveld heeft een najaarsaanbod beschikbaar. Dit 
aanbod vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 

Actie schoenendoos 
In oktober doen wij, net als de voorgaande twee jaren, mee aan de 
Schoenendoosactie.  Wij realiseren ons 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.  
Het is nog geen oktober, maar toch alvast wat tips om straks de doos zonder veel extra 
kosten te vullen:  
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• Kijk alvast 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.  

 
Binnenkort ontvangt uw kind een folder met daarin alle informatie over het vullen van de 
schoenendoos en via de nieuwsbrief volgt daarna nog de informatie wanneer de doos 
ingeleverd mag worden. Wij hopen natuurlijk dat we met elkaar heel veel kinderen blij 
gaan maken!  

 
Kalender 
§ Maandag 5 t/m woensdag 7 september kamp groep 8 
§ Maandag 5 september inloop groep 3 t/m 8 
§ Dinsdag 13 september ontmoetingsavond (voor leerlingen en ouders) 
§ Woensdag 14 september inloop kleutergroepen (incl. groep 2/3) 
§ Donderdag 15 september dag van de pedagogisch medewerker 
§ Vrijdag 16 september personeelsdag PCO Gelderse Vallei. Opvang en onderwijs zijn 

gesloten 
§ Woensdag 28 september inloop kleutergroepen (incl. groep 2/3) 
§ Woensdag 28 september informatiemoment (online) voor geïnteresseerde ouders 
§ Vrijdag 30 september nieuwsbrief nr. 2 
§ Woensdag 5 oktober start Kinderboekenweek en dag van de leerkracht. 


