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Nieuwsbrief nr.5 – Vrijdag 13 januari 2023 
 
In deze nieuwsbrief: 
§ Algemeen 
§ Personeel 
§ Directievoering De Branding Veller 
§ Webinar Andere Schooltijden 
§ Kinderdagopvang en BSO op vrijdag 
§ CITO-toetsen 
§ KEK-dagen 
§ Verlofaanvragen 
§ Gevonden voorwerpen 
§ Kalender 

 
Algemeen 
Vanaf deze plek wensen we alle leerlingen en ouders en een heel gezond en goed 2023 
toe! Het was fijn om deze week alle kinderen en leerlingen weer te begroten in ons 
Kindcentrum. 
We hebben met elkaar en als team weer een goede start gemaakt! De aankomende 
periode is er voor leerlingen en leerkrachten een van CITO-toetsen, plannen evalueren, 
doelen bijstellen en de rapporten uitbrengen. Een intensieve periode voor leerkrachten. 
Ook zijn we met een nieuwe thema door het hele Kindcentrum heen begonnen. 
 

Personeel 
§ Juf Odette van der Vegte is gestart in groep 4 voor het verlof van juf Petra. We wensen 

haar een goede periode toe in deze groep 
§ Op maandag en donderdag start Marieke Ruigrok op onze locatie. Zij zal op deze dagen 

de gymlessen gaan verzorgen. Daarnaast zal zij op maandag ook peutergym geven op 
het KDV en pleinspelen tijdens de pauze van de leerlingen verzorgen 
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§ 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 

 

Directievoering De Branding Veller 
Esther Groenevelt is aan het re-integreren na haar ongeluk dat ze eind september kreeg. 
De re-integratie verloopt in stapjes. De komende maanden zal zij verder gaan opbouwen. 
Aanvankelijk zou zij na de Kerstvakantie de taken van Arco van Houwelingen overnemen. 
Als gevolg van de re-integratie zal Arco van Houwelingen nog tot minimaal 1 april a.s. 
eindverantwoordelijk blijven voor het gehele Kindcentrum (opvang & onderwijs). Omdat 
Arco na de Kerstvakantie ook gestart is met werkzaamheden op een andere school van 
PCO Gelderse Vallei zal hij op dinsdag, donderdag en vrijdag werkzaam zijn op Veller. 
Afhankelijk van de re-integratie zal t.z.t. de situatie opnieuw bekeken worden. U wordt 
dan opnieuw geïnformeerd over de directievoering. 
 

Webinar Andere Schooltijden 
U bent in de vorige nieuwsbrief geïnformeerd over het onderzoek Andere Schooltijden. 
Voor de ouders zal daarom op woensdag 25 januari a.s. van 19.30 – 20.30 uur een online 
Webinar worden gehouden. Op maandag 23 januari a.s. zal u via PARRO een link 
ontvangen waarmee u het Webinar kunt volgen. 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 
zijn inmiddels gestart 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). 
 

CITO-toetsen 
In de komende 2 weken nemen we in de groepen 3 t/m 8 diverse CITO-toetsen af. We 
doen dit om ons eigen onderwijs daarmee te evalueren. De resultaten gebruiken we om 
nieuwe plannen op voor het individuele kind te maken, een plan voor de hele groep en 
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ons eigen ontwikkelplan voor de school op aan te passen. De resultaten van de CITO-
toetsen gaan mee in het rapport. Het is fijn als de kinderen deze weken zoveel als mogelijk 
op school zijn. Dit voorkomt dat kinderen de toets op een later moment moeten inhalen. 
 

KEK-dagen 
Het komt steeds regelmatiger voor dat we voor incidentele vervangingen (losse dagen 
vanwege een afwezige leerkracht), geen reguliere vervangers kunnen krijgen. Het komt 
steeds vaker voor dat we hiervoor een KEK-dag inzetten. Dit is een kant en klaar 
programma van een vakdocent rond een bepaald thema. Op deze manier kunnen we de 
kinderen gewoon naar school laten gaan. Voor meer informatie over deze programma’s: 
https://ippon-personeelsdiensten.nl/besturen-scholen/kek-programmas 

 
Gevonden voorwerpen 
Voor de Kerstvakantie zijn onderstaande voorwerpen verzameld. Vrijdag 20 januari gaat 
alles weggebracht worden. Zitten er spullen tussen van uw kind? Dan kunt u ze komende 
week ophalen 
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Verlofaanvragen 
We ontvangen regelmatig een verlofaanvraag via de mail. Deze kunnen we niet in 
behandeling nemen. Verlofaanvragen dienen gedaan te worden d.m.v. een speciaal 
formulier dat terug te vinden is op onze website: https://kindcentrum-
debrandingveller.nl/ouder-info/?term=algemeen 
U kunt dit formulier ook opvragen bij de administratie: administratie.br@pcogv.nl 
 

Kalender 
§ Maandag 16 januari start afname CITO toetsen 
§ Woensdag 18 januari inloop kleutergroepen incl. gr. 2/3 
§ Woensdag 25 januari start nationale voorleesdagen 
§ Woensdag 1 februari inloop kleutergroepen incl. gr. 2/3 
§ Dinsdag 7 februari studiedag onderwijs (alle groepen hele dag vrij) 
§ Woensdag 15 februari inloop kleutergroepen incl. gr. 2/3 
§ Vrijdag 17 februari nieuwsbrief nr. 6 
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