
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nummer 4, 4 november 2020 

Kalender 
Week van 16-20 november: oudergesprekken op verzoek 

 

Bijbelverhalen en lied van de maand 

Week 45 (02/11 - 06/11) – Wat een ezel!   Numeri 22, 23 en 24: 1-25 

Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de Israëlieten zijn neergestreken. Hij 

wil het volk weg hebben en vraagt de profeet Bileam om de Israëlieten te 

vervloeken. Als Bileam op weg gaat, spreekt zijn ezel hem toe. En als hij het volk 

toespreekt, klinkt er geen vervloeking maar een zegen. 

 

Week 46 (09/11 - 13/11) – Ik blijf bij je   Exodus 40: 1-38, Deuteronomium 31: 1-8 en 

34: 1-12 
Waar de Israëlieten ook naartoe gaan, ze dragen de tabernakel met zich mee: de 

tent van de ontmoeting met de Eeuwige. Zo weten ze dat de Eeuwige altijd in hun 

midden is. Mozes beklimt nog één keer de berg Nebo. Daar sterft hij en wordt hij 

begraven door de Heer. 

 

Lied van de maand november: lied 235 Voor alle goede gaven, Heer, zij U de dank en 

eer.                                        

 

In en om de groepen 

We zijn blij dat we deze nieuwe leerlingen mochten begroeten: Vera Druijff  is na de 

herfstvakantie gestart in groep 1, Fiona Dijkstra in groep 2 en haar broer Xander in 

groep 5. Van harte welkom op onze school en een fijne tijd gewenst!  
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Corona  
Gisteren is juf Fabiënne, onderwijsassistente in unit 2 en 3, positief getest. Dat wil 

zeggen dat ze besmet is met het corona-virus. Ze is thuis met, naar het nu lijkt, milde 

klachten. Zij zal thuis blijven tot de klachten langer dan 24 uur weg zijn.  

Voor school heeft dat consequenties. In samenspraak met de GGD heeft PCO 

Gelderse Vallei een protocol opgesteld t.a.v. kinderen die in de nabijheid zijn 

geweest van een leerkracht of onderwijsassistent die positief is getest. Het gaat 

erom of het kind langer dan een kwartier binnen de 1,5 meter is geweest. 

Gisteren hebben de ouders van wiens kind dit het geval was, een mail ontvangen 

met daarin de volgende tekst: 

 

We volgen binnen Stichting PCO Gelderse Vallei het protocol op basis van de 

aanbevelingen van de GGD. 

Dat houdt het volgende in: 

 uw kind mag wel naar school 

 houd uw kind de komende 10 dagen voor en na schooltijd thuis 

 ontvang geen bezoek thuis 

 bij verkoudheidsklachten van uw kind houdt u hem of haar thuis van school 

tot de klachten weg zijn 

 naschoolse opvang in overleg 

Het heeft best impact, zo’n maatregel, maar we hebben gisteravond in de 

persconferentie kunnen horen dat het nodig is de maatregelen opnieuw aan te 

scherpen. Dat maakt dat we op school ons best doen de besmettingskans zo klein 

mogelijk te houden. 
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De andere teamleden zijn niet langer dan een kwartier binnen 1,5 meter geweest en 

hoeven niet in quarantaine. De stagiaire die met Fabiënne in een lokaal werkte is 

gisteren naar huis en in quarantaine gegaan. Hij krijgt vandaag een sneltest. 

Om snel te kunnen zien of kinderen wel of niet naar school mogen wordt gekeken 

naar de zgn. Beslisboom, een leidraad ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het 

RIVM, voor o.a. ouders met kinderen in het basisonderwijs. U vindt hem als bijlage 

bij deze nieuwsbrief. Hierop is op een duidelijke manier aangegeven hoe te 

handelen wanneer zich coronaklachten voordoen. De Beslisboom is ook te vinden 

op https://www.boink.info/beslisboom 

Oudergesprekken 
In de week van 16-20 november zijn de oudergesprekken op verzoek gepland. In 

verband met de corona-maatregelen voeren we deze telefonisch. 

Het kan zijn dat u een uitnodiging ontvangt, omdat de leerkracht u zelf graag wil 

spreken. Als u zelf graag een gesprek wilt kunt u een mail met dit verzoek naar de 

betreffende leerkracht sturen.  

 

Vacature unit 1, groep 1/2 
Gisteren is de vacature online gegaan voor de nieuw te starten groep 1/2. Met 

ingang van februari willen we een tweede groep 1/2 starten. De huidige groep groeit 

zodanig dat het beter is met twee kleinere groepen te werken. Als alles rond is zal de 

groepsindeling van beide groepen aan de ouders van de betreffende kinderen 

worden doorgegeven. We maken de keuze voor twee groepen 1/2 en niet die van 

een groep 1 en een groep 2, omdat we het belangrijk vinden voor de sociale 

ontwikkeling dat de groepen gemengd blijven qua leeftijd.  
 
Vacature directeur 
De procedure loopt, de benoemings- en adviescommissies zijn bezig met de 

voortgang van het proces. Er is momenteel nog niets te melden. 

 

Tevredenheidspeiling 
U heeft een mail ontvangen met de vraag een enquête in te willen vullen. Het is voor 

ons belangrijk als deze door zo veel mogelijk ouders wordt ingevuld. Wilt u het deze 

week doen? Hartelijk dank! 

 

Nieuwbouw en plein 
Momenteel is er dagelijks een aanpassing zichtbaar rondom ons nieuwe gebouw. De 

infrastructuur is in aanleg, dat wil zeggen dat het plein tussen ons gebouw en het 

https://www.boink.info/beslisboom


talentontwikkeling | samenwerken | creativiteit | plezier in leren | 

zelfverantwoordelijk en zelfstandig | onderwijsbehoeften     

 
 
 

 

Samen voor de toekomst 

nieuwe dorpshuis, de stoepen en de groenstroken allemaal aangelegd worden door 

de gemeente. Ook op ons plein verandert de aanblik dagelijks. Er is al veel 

zaterdagen gewerkt door de groep vrijwilligers (vaders) onder leiding van Jeroen van 

Malestijn. En deze week worden de speeltoestellen geplaatst. De foto’s laten zien dat 

het heel fraai wordt! 

Binnen is het werk in de laatste fase. Denk aan afwerking en laatste technische 

zaken. Als alles volgens plan gaat is de oplevering van het gebouw op 24 november 

a.s.  

De periode tot half december kunnen we gebruiken om de verhuizing voor te 

bereiden en alvast bestellingen te laten bezorgen. 
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PCOGV is gestart met de nieuwe organisatiestructuur 
Sinds 1 augustus 2020 werkt PCO Gelderse Vallei met een nieuwe organisatie-

structuur. We verwachten dat deze nieuwe structuur helpt om nog meer en beter 

samen te werken als één team, binnen locaties en tussen locaties. Er is een schat 

aan talenten, kennis en ervaring, die we willen uitbouwen en benutten, niet alleen 

voor de eigen locatie, maar ook breder. Zo worden krachten beter gebundeld en er 

kan meer met en van elkaar geleerd worden. De eigenheid van de locaties staat 

hierbij centraal; we benutten juist de diversiteit die er op de locaties is. We willen zo 

nog beter kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen in onze regio. 
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De nieuwe managementstructuur houdt in dat er clusters zijn gemaakt van 3 of 4 

kindcentra, onder leiding van een clusterdirecteur. De locatiedirecteur is 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het kindcentrum en houdt 

zich voornamelijk bezig met de kwaliteit en ontwikkeling van het aanbod van opvang 

en onderwijs. De clusterdirecteuren ondersteunen op gebied van bedrijfsvoering, 

strategie, huisvesting, etc. en zien toe op de samenhang tussen de locaties/clusters 

en met de maatschappelijke ontwikkelingen. 

PCO Gelderse Vallei heeft twee huidige directeuren benoemd tot clusterdirecteur en 

er zijn twee nieuwe clusterdirecteuren van buiten aangetrokken. De clusterindeling 

is als volgt: 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Luuk van der 
Heijden 

Martijn Blokhuis Anneke Oosterom Arco van 
Houwelingen 

Fontein Lijsterhof De Koningslinde De Hoeksteen/Vlindertuin Spreng Hoevelaken 
Fontein Burgthof Holk Van den Bergh Oranje-Nassau 
Spreng Barneveld Prins Willem Alexander De Branding Norschoten Koningin Juliana 
Het Anker Holk Doornsteeg De Branding Veller  

 
Tot besluit 

Het is een bijzondere tijd, deze laatste maanden in ons huidige gebouw. We 

realiseerden ons dat toen we na de herfstvakantie weer met elkaar begonnen: het is 

voor het laatst dat we hier na een vakantie starten…! 

Zo zullen er meer ‘laatste keren’ volgen de komende weken. Daar staan de kinderen 

niet bij stil, zij leven met de dag en dat is mooi. Volwassenen staan wel eens even stil 

bij dit soort dingen en dat is ook goed. Het gebouw is en was van betekenis, voor 

onze leerlingen, voor onszelf en voor de vele kinderen, meesters en juffen die hier 

voor ons in hebben gewerkt.  

Het maakt dankbaar, voor wat is, wat was en wat komt. Onze rol als mensen is dan 

klein, we mogen God dankbaar zijn voor dit alles. 

 

Nu laat ons God de Here, 

dankzeggen en Hem eren,  

want goed zijn alle dingen 

die wij van Hem ontvingen. 
(Lied 863 Liedboek) 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Hoeksteen    
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