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Nieuwsbrief nr.3 – Vrijdag 4 november 2022 
 
In deze nieuwsbrief: 
§ Algemeen 
§ Personeel 
§ Start Parro 
§ Tevredenheidsonderzoeken 
§ Verkeersveiligheid 
§ Aanmelden broertjes/ zusjes schooljaar 2023 - 2024 
§ Van de Medezeggenschapsraad 
§ Facultatieve oudergesprekken 
§ Zelftesten en Corona 
§ Kalender 

 
Algemeen 
Deze week mochten we weer starten na een herfstvakantie. Fijn om de kinderen weer in 
ons Kindcentrum te mogen begroeten. In de aankomende periode werken we toe naar 
Sinterklaas en Kerst. Feesten van gezelligheid en sfeer. Daarnaast staan er nog een aantal 
zaken op het programma. Zo nemen we lijsten af voor de sociale ontwikkeling van 
leerlingen en doen we tevredenheidspeilingen. Verderop in de nieuwsbrief leest u daar 
meer over. 
 

Personeel 
§ Juf Esther Groenevelt (locatieleider) gaat aankomende week na de geboorte van haar 

dochter Sterre en een periode van verlof weer starten met werken. 1,5 maand geleden 
kreeg Esther te maken met een vervelend auto-ongeluk. Daardoor kan zij nu niet 
starten zoals ze dat zelf graag zou doen. De komende periode zal zij re-integreren in 
haar functie en haar werk gaan opbouwen. Bij deze nieuwsbrief vindt u een brief met 
nadere tekst en uitleg. 
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Start Parro 
Voor de vakantie bent u geïnformeerd over de start met Parro. We gebruiken deze app 
voor al onze oudercommunicatie m.b.t. de groep en het Kindcentrum als geheel. We 
vragen u voor uw kind(eren) de privacy voorkeuren aan te geven zodat we die in acht 
kunnen nemen. Gebruikt u de app ook voor ziek melden van uw kind en/ of medisch 
bezoek. Ook onze nieuwsbrief wordt via Parro verstuurd. 
 

Tevredenheidsonderzoeken (leerling- en ouder) 
In de maand november nemen we tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders 
af. De leerling tevredenheid wordt afgenomen onder de leerlingen van groep 6 t/m 8 en 
zij doen dat op school in de week van 7 november a.s. Onderdeel van deze peiling is ook 
de verplichte monitor sociale veiligheid waarmee we de veiligheidsbeleving van deze 
leerlingen op onze school bevragen. 
De oudertevredenheid nemen we af in de periode van 7 t/m 18 november a.s. U ontvangt 
op maandag 7 november a.s. via Parro een link. De vragenlijst bestaat uit 11 korte vragen. 
Het invullen vraagt een paar minuten van uw tijd. Tot 18 november wordt er nog twee 
keer een reminder verstuurd via Parro. U vult de vragenlijst in met uw oudste kind op ons 
Kindcentrum in gedachte. 
 

Verkeersveiligheid om de school 
De donkere tijd is weer aangebroken. Ook zal er een periode aanbreken van slechter weer. 
Dit betekent dat we verwachten dat meer ouders hun kind met de auto naar school zal 
brengen en halen. We vragen uw aandacht voor de veiligheid. Laat uw kind nooit 
uitstappen op de oversteekplaats, zet uw auto in een parkeervak. Let vooral op fietsers en 
voetgangers om u heen. Laten we met elkaar alert zijn op de veiligheid van uw en onze 
kinderen. 
 

Aanmelden broertjes/ zusjes schooljaar 2023 - 2024 
Vanaf januari a.s. gaan wij weer aan de slag met de formatie voor 2023 – 2024. Het is 
belangrijk dat broertjes en zusjes die 4 jaar worden in de periode 1 juli 2023 t/m 30 juni 
2024 op tijd zijn aangemeld. Voor ons betekent dat bij voorkeur voor 1 januari a.s. 
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie. Voor een check of uw kind 
is aangemeld kunt u een mail sturen naar administratie.br@pcogv.nl 
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Van de Medezeggenschapsraad 
Dit schooljaar zijn we als MR gestart met een uitbreiding van de ouder- en 
personeelsgeleding.  Benieuwd wie er in de MR zitten? Zie de poster in de bijlage. 
Binnen een aantal jaar zal Kindcentrum de Branding opsplitsen in twee locaties: Branding 
Norschoten en Branding Veller.   
Als MR willen we deze splitsing goed volgen en graag meedenken hierin. Dit heeft ook 
gevolgen voor onze vergaderingen. De ouder- en personeelsgeleding van beide locaties 
starten iedere vergadering gezamenlijk, waarna ze uiteengaan en locatie gebonden zaken 
zullen bespreken. Op deze manier kunnen we efficiënt en gericht vergaderen. 
We hebben als MR een goede start gemaakt dit schooljaar. Heeft u vragen die we in 
onze vergadering kunnen meenemen? Neem dan gerust contact op met een MR ouder of 
mail naar mr.br@pcogv.nl. 
 
Gezocht GMR-lid  
Wij zoeken vanuit De Branding nog een ouder voor de GMR (gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad). Wil je met personeelsleden van PCOGV, ouders en het bestuur 
meedenken over de ontwikkeling van het onderwijs binnen Stichting PCOGV? Heeft u 
interesse neem dan contact op met Titsia Burink (titsia.burink@pcogv.nl)  

 
Facultatieve oudergesprekken 
Doel van de facultatieve gesprekken is om met de die ouders de voortgang van de 
leerlingen te bespreken waarbij dat ook echt nodig is. De leerkracht neemt het initiatief 
voor dit gesprek naar die ouders en nodigt de ouders uit voor dit gesprek op school. Deze 
gesprekken worden gepland in de week van 14 november a.s. 
Een ouder kan ook een verzoek hebben tot informatie over een specifieke vraag over de 
ontwikkeling van zijn kind. De ouder kan dit in een mail of bericht via Parro 
(gespreksfunctie) in de week van 7 november a.s. zelf bij de leerkracht neerleggen. De 
leerkracht zal dan of telefonisch contact leggen of de betreffende ouder uitnodigen op 
school. De leerkracht neemt hier dan het initiatief voor. Dit gebeurt uiterlijk in de week 
van 14 november. 
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Zelftesten en Corona 
We hebben op school nog steeds een grote voorraad zelftesten. We delen niet actief 
zelftesten uit. We blijven het belangrijk vinden dat kinderen bij klachten worden getest. U 
kunt zelf zelftesten op school komen afhalen. Dit kan met een maximum van 2 testen per 
kind per keer. 
 
Kalender 
§ Maandag 7 november start afname tevredenheidspeilingen 
§ Maandag 7 november inloop groep 3 t/m 8 
§ Woensdag 9 november inloop groep 1 t/m 2 (incl. gr. 2/3) 
§ Maandag 14 november start facultatieve gesprekken 
§ Woensdag 23 november inloop groep 1 t/m 2 (incl. gr. 2/3) 
§ Woensdag 30 november studiedag opvang & onderwijs, alle leerlingen vrij van school 
§ Vrijdag 2 december inloop groep 3 t/m 8 
§ Vrijdag 2 december nieuwsbrief nr. 4 


