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Nieuwsbrief nr.6 – Vrijdag 17 februari 2023 
 
In deze nieuwsbrief: 
§ Algemeen 
§ Personeel 
§ Informatiemoment nieuwe ouders (online) 
§ Ouderpeiling Andere Schooltijden 
§ Ouderbijdrage 2022 - 2023 
§ Formatie 2023 - 2024 
§ Oortjes voor de leerlingen van groep 4 t/m 8 
§ Datum Koningsspelen 
§ Schoolreizen 
§ Kalender 

 
Algemeen 
Deze week zijn de rapporten mee naar huis gegaan. Het rapport is voor de leerlingen en 
de ouders bedoeld om zicht te krijgen hoe het gaat. Komende week voeren de leerkrachten 
gesprekken met de ouders over de rapporten. We kijken met elkaar uit naar goede en 
constructieve gesprekken. De leerkrachten hebben ook allemaal een bespreking met de 
Intern Begeleider over de groep. Zij maken nieuwe groepsplannen en stellen nieuwe 
doelen voor de leerlingen en hun groep. De voorjaarsvakantie staat voor de deur. We 
mogen dan genieten van een welverdiende week rust en hopen na de vakantie weer met 
nieuwe energie te starten. 
 

Personeel 
§ Juf Petra (groep 4) is op 8 februari jl. bevallen van een dochter Madée. Moeder en 

dochter maken het goed. 
§ Juf Liset (groep 4) werkt aankomende week nog en zal daarna met 

zwangerschapsverlof gaan. We wensen haar een goede periode van verlof toe en 
kijken uit naar de geboorte van haar kindje. 
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§ Juf Mariëtte komt na de voorjaarsvakantie weer terug van haar verlof. Zij zal de plek 
van juf Liset in groep 4 innemen. We wensen haar een fijne periode toe in groep 4. 

 

Informatiemoment (online) nieuwe ouders 
Woensdag 8 maart a.s. is er in de avond een informatiemoment (online) voor ouders die 
op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. Mocht u ouders kennen die een school 
zoeken en geïnteresseerd zijn in ons Kindcentrum, wijst u ze dan op deze mogelijkheid. 
Ze kunnen zich aanmelden via administratie.br@pcogv.nl of hun interesse in het 
Kindcentrum kenbaar maken via de website. 
 

Ouderpeiling andere tijden 
Een grote groep ouders heeft deelgenomen aan de ouderpeiling over andere schooltijden. 
De uitkomsten zullen we bespreken met de medezeggenschapsraad. We verwachten 
uiterlijk eind maart een besluit te kunnen nemen over de schooltijden. 
 

Ouderbijdrage 2022 - 2023 
Eind februari wordt het tweede deel van de ouderbijdrage geïnd. Dit zal om een bedrag 
van €30,- per kind gaan. We bekostigen o.a. de schoolreizen hiervan. Veel ouders hebben 
een machtiging tot automatische incasso afgegeven. We zien een groeiende groep ouders 
die de ouderbijdrage niet kan of wil betalen. De bijdrage blijft vrijwillig. We sluiten kinderen 
niet uit van activiteiten. Door de stijgende kosten merken wij dat uitjes waaronder de 
schoolreizen duurder worden. Daarmee willen we ook het belang van de ouderbijdrage 
benadrukken. We hopen op een bijdrage van iedereen.  
 

Formatie 2023 - 2024 
We zijn bezig met de groeps- en personeelsformatie voor 2023 – 2024. U kunt volgende 
week een brief van ons verwachten over het proces rondom de formatie en de gevolgen 
voor de huisvesting van bovenbouwgroepen op locatie Norschoten. 
 

Oortjes voor de leerlingen van groep 4 t/m 8 
We werken in de groepen 4 t/m 8 veel met Chromebooks. Voor de rust en de focus van 
de leerlingen die op een Chromebook zitten hebben we voor alle leerlingen van groep 4 
t/m 8 een setje oortjes aangeschaft. Deze oortjes gaan de hele basisschoolleeftijd mee. 
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De kinderen die zelf hun oortjes stuk maken krijgen daarvoor een nieuw setje tegen 
betaling van 5,- 

 
Datum Koningsspelen 
De koningsspelen zijn dit schooljaar op twee data. Dit i.v.m. het Suikerfeest. Scholen 
kunnen kiezen tussen donderdag 20 april en vrijdag 21 april a.s. Wij hebben gekozen voor 
donderdag 20 april a.s. Groep 1 kan dan ook aansluiten bij de Koningsspelen. De datum 
is inmiddels ook aangepast in de kalender in Parro 

 
Schoolreizen 
Op dinsdag 20 juni gaan wij op schoolreis. Hieronder kunt u lezen welke groep waar 
naartoe zal gaan. Ook staat beschreven hoe laat zij zullen vertrekken en weer terug op 
school zullen zijn.  
Groep 1-2  
De boterbloem in Amerongen 
Eten en drinken: Ranja en chips  
Lunch:   Friet/snack en een waterijsje  
We starten gewoon om 08.30 uur in de klas. 
Vertrektijd bus Veller: 09.15 uur  
Verwachte aankomsttijd school: 14.00 uur 
  
Groep 2/3, 3, 4, 5  
Dinoland 
Lunch:  Friet/snack en drinken  
Voor het 10-uurtje graag zelf iets meegeven. 
We starten gewoon om 08.30 uur in de klas  
Vertrektijd bus: 09.15 uur  
Verwachte aankomsttijd school: 16.15 uur 
 
Groep  6, 67V, 67N  
Kalkar Wunderland 
Eten en drinken: softijs   



samen     |    doelgericht     |     wereld    |    ontdekken 
 

	
	

	

Samen doelgericht de wereld ontdekken 

Lunch:   Friet/snack en drinken    
Vertrektijd bus: 09.00 uur   
Verwachte aankomsttijd school: 16.30 uur  
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij het graag. U kunt dan contact opnemen met 
Martine martine.staal@pcogv.nl of Mirte mirte.bosch@pcogv.nl   
 

Kalender 
§ Woensdag 8 maart informatiemoment (online) voor nieuwe ouders (2+) 
§ Vrijdag 10 maart  Inloop groep 3 t/m 8 
§ Woensdag 15 maart Inloop kleutergroepen 
§ Vrijdag 24 maart  Nieuwsbrief nr. 7 


