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      VORDERING  KINDCENTRUM BROEKGRAAF 

                  VANUIT OUDER PERSPECTIEF 

 
Beste ouders, 
Hierbij een beeld (van een mede ouder) van de stand van zaken 
betreffende het nieuwe KC Broekgraaf. 
 
Door alle omstandigheden lijkt het misschien wat op de achtergrond te 
zijn geschoven. Achter de schermen wordt nog steeds druk gewerkt aan 
het nieuwe KC en daarbij behorende nieuwe gebouw.  
De eerste tekeningen zijn gemaakt, gepresenteerd aan de diverse 
partijen en ook alweer aangepast en verbeterd. De architect probeert zo 
goed mogelijk vorm te geven aan een gebouw dat alle partijen 
samenbrengt maar wel rekening houdt met de individuele wensen van 
de diverse partijen. Wat ik tot nu toe heb gezien en gehoord van de 
architect, ben ik benieuwd naar het eindresultaat. 

 
Daarnaast proberen de teams van JPS de Wilgenhoek, CBS Klim Op en SKCN ondanks alle maatregelen elkaar af en 
toe te ontmoeten om te kijken hoe de samenwerking in het nieuwe KC vorm te geven. 
 
Zo was er 29 september een avond voor de teams en een ouder (van alle drie) om een duidelijker beeld van 
elkaar en onze gezamenlijke toekomst te vormen. Dit was o.l.v. het adviesbureau B&T die JPS de Wilgenhoek, CBS 
Klim Op en SKCN bij dit proces begeleidt. 
Eerst hebben we gewoon even kennisgemaakt van mens tot mens, los van het KC. Dit gaf een goede en 
welwillende basis voor de rest van de avond. Vervolgens is er in groepjes gewerkt aan wat de persoonlijke 
ideeën/speerpunten waren voor een KC. Duidelijk was dat eigenlijk voor iedereen het belang en welzijn van het 
kind voorop moet staan. Daarna is in wisselende groepjes gekeken naar wat er op drie verschillende niveau’s (1 
KC en directie, 2 KC en teams, 3 KC en ouders) nodig is voor een goede samenwerking. 
Hieruit zijn een aantal punten naar voren gekomen, die volgens iedereen van belang zijn voor een goede en open 
samenwerking en waar iedereen verder mee aan de slag kan. 
 
Natuurlijk zijn er ook nog hobbels en zal het hier en daar echt nog wel even zoeken en wennen zijn, maar de open 
sfeer en bereidwilligheid van iedereen deze avond, geeft hoop voor een mooi KC Broekgraaf. 
 
 
 
 
 
 

26 oktober 2020 

   AGENDA 

 

• Ma. 9 nov. 

Schoolfruit vanaf deze week  

• Ma. 16 nov. 

Studiedag 

alle kinderen vrij 
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 (Hieronder een overzicht wat iedereen uiteindelijk van de avond vond). 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                 
 

                                                                   AVG FORMULIEREN 

U heeft weer nieuwe AVG formulieren (toestemming beeldmateriaal) ontvangen. Wilt u deze invullen en via uw 
kind of per mail viabvangameren@o2a5.nl naar ons terugsturen? 
De AVG moet (volgens de wet) ieder jaar opnieuw ingevuld worden.  
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

                            PEREN EN APPELS PLUKKEN 

Woensdag 30 september gingen de kinderen van het Vlindervolk en de Pinguinpool naar 
Dominique (ex-wilgenhoekouder) om in haar tuin appels en peren te plukken. 
De kinderen genoten van dit uitstapje en klommen met groot gemak op de ladders om alle 
vruchten te plukken en mee naar school en huis te nemen. Er is vervolgens appelmoes 
gemaakt en thuis ook appelflappen en appeltaart.  
We bedanken Dominique voor haar gastvrijheid en de ouders voor het rijden en 
begeleiden. 
  
 
 
Iris uit het Vlindervolk schreef de volgende brief : 
 

Lieve Dominique, 
 
Dank je wel voor het peren plukken en de appels.  
Je hebt een mooie tuin en het was heel heel leuk. 
Alles was leuk en de koekjes waren lekker en de aanmaak was lekker. 
Iris 
 
 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                                                         SPELLETJESMIDDAG 

Op vrijdag 2 oktober was de eerste spelletjesmiddag voor alle 
stamgroepen.  
De kinderraad had dit vorig jaar voorgesteld. 
Er werden veel gezelschapsspelletjes van thuis meegenomen. 
Het was een drukte van belang om op zoek te gaan naar 
speelkameraadjes, want velen gingen op bezoek bij andere 
stamgroepen.  
Er ware veel blije gezichtjes en mooie momenten van samenspel. 
 
 
 

        
 

                                                      KINDERBOEKENWEEK 

Maandag 28 september jl. was de aftrap van de Kinderboekenweek. In alle stamgroepen is er aandacht besteed 
aan onderwerpen vanuit de geschiedenis. 
In de onderbouw en het Vlindervolk stonden kastelen, ridders en jonkvrouwen centraal. 
In de Pinguinpool verdiepten de kinderen zich in het oude Egypte. 
In de Bijenkorf waren Hugo de Groot en de boekenkist aanwezig. 
In de bovenbouw werd aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. 
Verder vonden er voorleessessies plaats waarbij stamgroepleerkrachten in andere groepen gingen voorlezen. Dit 
was een succes voor zowel het team als de kinderen. 
Een bezoek aan de bibliotheek door Vlindervolk en Pinguinpool wordt later dit schooljaar gepland. 
 

                                       SCHOOLFRUIT 

Ook dit jaar zijn wij weer ingeloot voor het schoolfruit. 
Van 9 november tot 16 april mogen wij weer genieten van de geleverde stukken fruit en groenten.  
Onze leverdag is dinsdag, dus op maandag moeten de kinderen wel fruit meenemen van thuis.  
Op de andere dagen kunnen ze het schoolfruit eten.  
 
 

      VAKANTIEDAGEN                                    EN                    STUDIEDAGEN 

 
                                        2020                                                                                                   2020 
Kerstvakantie     21 dec. t/m 1 jan 2021                                                                      Maandag   16 november 
                                                                                                                                            Vrijdag       18 dec. (voor de 
                                                                                                                                            kerstvakantie) om 12:00 uur uit 
 
                                        2021                                                                                                    2021 
Voorjaarsvakantie                           22 t/m 26 febr.                                                     Woensdag  10 februari    
Meivakantie                                     26 apr. t/m 7 mei                                                 Maandag     29 maart 
Hemelvaartsdag  en vrijdag          13 mei en 14 mei                                                  Vrijdag         16 juli (voor de  
Pinksteren                                        24 mei                                                                     zomervakantie) om 12:00 uit                                                             
Zomervakantie                                19 juli t/m 27 aug. 
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                                     PLEINWACHTROOSTER 

Vanaf vandaag zijn er weer ouders op het plein om pleinwacht te lopen (dit geheel conform de regels van het 
RIVM). Voor maandag, dinsdag en vrijdag zoeken we nog ouders/verzorgers.  
Er hebben al een aantal ouders opgegeven om pleinwacht te lopen, waarvoor hartelijk dank. 
Wij zoeken nog een aantal ouders/verzorgers voor maandag, dinsdag of vrijdag. 
Mocht je nog vragen hebben, mag je Deborah (moeder van Nadine uit de Stokstaartjes en Olivia uit de 
Bijenkorf) altijd aanspreken bij of op het schoolplein. 
Opgeven bij Deborah of bij Gina. 
Uiteraard blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen. 

 

                                       WIJZIGINGEN 
Bij wijzigingen van adres, telefoonnummers of mailadressen, huisarts en andere wijzigingen: Graag z.s.m. 
doorgeven aan de stamgroepleerkracht en administratie dvansanten@o2a5.nl. Alvast onze dank! 
 
 

                                      NIEUWS VANUIT DE OUDERVERENIGING 

 

                      MICROFINANCIERING: GOEDE IDEEËN ZIJN GELD WAARD 

Als Oudervereniging (OV) willen we ideeën, om onze school te verbeteren, 
ondersteunen door hiervoor geld ter beschikking te stellen. Denk hierbij aan 
vernieuwend materiaal, workshops, decoratie, muziek, etc. Alle ideeën zijn 
welkom om voor te leggen. 
Per idee is €50,- beschikbaar. Voorwaarde is dat het idee gedragen wordt 
door minimaal twee leerkrachten en twee andere ouders.  
Mail je plan zo gedetailleerd mogelijk naar: ovjpsdewilgenhoek@live.nl 
 
 

 

                                 ALV 27 OKTOBER GAAT NIET DOOR 

Soms haalt de actualiteit je in. Corona grijpt hard om zich heen. Het is geen geschikt moment om nu een fysieke 
vergadering te organiseren. Bij deze annuleren we de fysieke vergadering die gepland stond op 27 oktober 
aanstaande. Deze week willen we een nieuwe ledenpeiling uitsturen. In deze peiling, bestaande uit 5 of 6 
vragen, stellen we de belangrijkste vragen voor het komende jaar. Vragen over de begroting, een nieuwe 
kandidaat voor algemeen bestuurslid en de besteding van het overschot uit schooljaar 2019-2020. Zo kun je 
jouw mening geven over diverse onderwerpen binnen de oudervereniging. Mocht je vragen hebben of wil je een 
kwestie bespreken? Mail vooral of spreek ons aan op of rondom het schoolplein. 

 

  INVENTARISATIE OUDERBETROKKENHEID NA DE KERSTVAKANTIE VAN START 

De oudervereniging start dit jaar met een digitaal platform, waarin je kunt aangeven voor welke activiteiten je 
inzetbaar bent (met dank aan onze nieuwe penningmeester). Dit systeem is volledig AVG-proof en is een grote 
stap voorwaarts. Minder papieren lijstjes om in te vullen en kostenneutraal doordat het door Ronald, onze 
penningmeester, ontwikkeld is vanuit zijn ICT-bedrijf.  

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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De ouderbetrokkenheid kan hierin aangegeven worden en ook de ledenpeilingen worden in dit systeem 
uitgezet. Je logt in via een link, maakt een wachtwoord aan en vervolgens kun je de vragen beantwoorden. 
Voor mensen die dit toch niet prettig vinden blijft de papieren versie van de ouderbetrokkenheidslijst ook 
bestaan. Ledenpeilingen vinden echter 100% online plaats. 
 
Normaal inventariseren we de ouderbetrokkenheid in september/oktober. Door de ontwikkelingen rondom 
corona beginnen we nu pas in het nieuwe jaar. 

 

                               

                             ER WOONT EEN DRAAK IN SCHOOL 
 
Veel ouders zullen onze prachtige draak niet gezien hebben. Maar hij is er echt. 
Deze meterslange draak ‘woont’ nu al ongeveer 4 weken in onze hal.  
De kinderen van de onderbouw hebben hem geknutseld. Het past helemaal in 
het thema: ‘Kastelen en ridders’.  
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