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Nieuwsbrief nr.4 – Vrijdag 2 december 2022 
 
In deze nieuwsbrief: 
§ Algemeen 
§ Personeel 
§ Aankomst Sinterklaas 
§ Uitkomsten tevredenheidsonderzoeken 
§ Branding Veller op Scholen op de Kaart 
§ Onderzoek “andere schooltijden” 
§ Aanmelden broertjes/ zusjes 
§ Kinderdagopvang en BSO op vrijdag 
§ Privacy-voorkeuren in Parro 
§ Kalender 

 
Algemeen 
Maandag vieren we het Sinterklaasfeest op school. In de voorbije weken werden er 
pepernoten gebakken, deden we aan pietengym en maakten de kinderen surprises. We 
hopen er maandag met elkaar een gezellig feest van te maken. Vanaf dinsdag werken we 
toe naar Kerst. We hopen het Kerstfeest met de kinderen op school te vieren. U hoort daar 
nog meer over.  
 

Personeel 
§ Juf Mariette Morren is op 19 november jl. bevallen van een gezonde dochter. Ze heet 

Linde. We feliciteren juf Mariette en haar man met deze geboorte. 
§ Juf Petra Hoogeveen (groep 4) gaat na de Kerstvakantie met zwangerschapsverlof. Ik 

hoop de ouders op korte termijn te informeren over de vervanging. We wensen juf 
Petra alvast een goede periode van verlof toe. 

§ Onze stichting heeft meerdere vacatures. Niet alleen voor leerkrachten, maar ook in 
de ondersteunende diensten (o.a. financieel). Onze vacatures brengen we graag bij u 
onder de aandacht. Neemt u een kijkje op https://werkenbijpcogv.nl/#vacatures 
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Aankomst Sinterklaas 
Maandag a.s. halen we ontvangen we Sinterklaas rond 08.30 uur op Veller. U bent van 
harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. De kinderen gaan niet eerst naar binnen, maar 
verzamelen bij hun juf of meester op het plein. Ze krijgen een plek bij de ingang aan de 
zijde Tusolaan. Als u aanwezig bent vragen we u een plek te zoeken aan de overzijde van 
de straat. Daar heeft u het beste zicht en kunnen de kinderen de aankomst ook goed 
meebeleven. 
 

Uitkomsten tevredenheidsonderzoeken 
In de afgelopen maand zijn er tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder de leerlingen 
van groep 6 t/m 8 en u als ouders. Inmiddels zijn de resultaten bekend. De leerlingen 
geven de school gemiddeld een 8 en de ouders een 7,3. De uitkomsten van de peiling zijn 
online terug te vinden: 
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/barneveld/26518/kindcentrum-de-branding-
veller/tevredenheid/ 
U kunt daar ook de scores per gestelde vraag terugvinden. De uitkomsten van de peilingen 
hebben we besproken in de medezeggenschapsraad. Daarnaast zullen we er ook met 
elkaar als team over spreken en omzetten in actiepunten. 
 

Branding Veller op Scholen op de Kaart 
Elke school in Nederland heeft een eigen openbare pagina waar cijfers over de school 
gepubliceerd worden. Tot op heden had de Branding een gezamenlijke pagina. Inmiddels 
heeft De Branding Veller een eigen pagina: 
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/barneveld/26518/kindcentrum-de-branding-
veller/ 
Op onze eigen website (www.kindcentrum-debrandingveller.nl) is ook een doorverwijzing 
te vinden. 
 

Onderzoek “andere schooltijden” 
Op dit moment zijn onze schooltijden op de lange dagen tot 14.30 uur en op de korte 
dagen tot 12.00/ 12.15 uur. We zijn bezig met een onderzoek om mogelijk over te gaan 
naar een 5-gelijke dagen model, waarbij de kinderen alle dagen evenveel naar school 
gaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau. Inmiddels is er een 
informatiemoment voor MR en team geweest en ook een peiling onder de collega’s van 
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het onderwijs. De uitkomsten van deze peiling hebben gemaakt dat we ook de ouders van 
het Kindcentrum hierin willen betrekken. Voor de ouders zal daarom op woensdag 25 
januari a.s. van 19.30 – 20.30 uur een online Webinar worden gehouden. U ontvangt daar 
t.z.t. een uitnodiging voor. Na het Webinar zullen we ook een peiling onder de ouders 
uitzetten. Een eventueel ander schooltijdenmodel zou dan met ingang van het nieuwe 
schooljaar ingaan. 
 

Kinderdagopvang en BSO op vrijdag 
Graag brengen de mogelijkheden voor opvang aan op de vrijdag. Op het kinderdagverblijf 
is ruimte voor opvang op de vrijdag. Daar hebben we op dit moment geen wachtlijst. Ook 
starten we na de Kerstvakantie met BSO op de vrijdag. Ook hier is ruimte en hebben we 
geen wachtlijst. Heeft u interesse in onze opvang, mailt u dan naar klantcontact@pcogv.nl 
of bel naar 0342-729120 (op werkdagen van 09.00 – 12.30 uur). 
 

Aanmelden broertjes/ zusjes schooljaar 2023 – 2024 (laatste oproep) 
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 

 
Privacy-voorkeuren in Parro 
In Parro kunt u privacy-voorkeuren aangeven. We vragen u dit voor ieder kind te doen. 
Dit helpt ons om de privacy van uw kind te waarborgen. Wilt u dit alsnog doen, mocht u 
dit nog niet gedaan hebben? U kunt de voorkeuren op ieder willenkeurig moment weer 
wijzigen. 
 
Kalender 
§ Maandag 5 december  Aankomst Sinterklaas 
§ Woensdag 7 december  Inloop kleutergroepen (incl. groep 2/3) 
§ Woensdag 21 december  Inloop kleutergroepen (incl. groep 2/3) 
§ Donderdag 22 december  Kerstviering op school (17.30 – 19.00 uur) 
§ Vrijdag 23 december  Alle leerlingen om 12.00 uur vrijdag 
§ Vrijdag 13 januari   Nieuwsbrief nr. 6, inloop groep 3 t/m 8 


