
‘’Jongleren in het verkeer’’ 
Voor de ouders, van kinderen t/m 6 
jaar, is er donderdag 17 oktober van 
8.45 - 9.45 uur in de school een bijeen-
komst die georganiseerd wordt door de 
organisatie Jongleren in het verkeer. 
Leuk als u komt! Op een lijst, op het 
raam, in de gang tegenover de peuter-
opvang kunt u uw naam noteren.  
 
Reminder studiemiddag 
Woensdag 9 oktober heeft het team 
een studiemiddag, waardoor de kin-
deren om 12.00 uur uit zijn. 
 
Dinsdag Fruitdag  
We willen u eraan herinneren dat het 
dinsdag Fruitdag is. We vragen u om uw 
kind op dinsdag een gezonde snack mee 
te geven.  

Agenda 

09-10 Drieslagmiddag,  
12.00 uur uit! 

09-10 Gebedskring 

15-10 Schoolfotograaf 

17-10 Afsluiting project kinderboe-
kenmaand 

18-10 Continurooster 

21-10 t/
m 25-10 

Herfstvakantie 

30-10 Hoofdluiscontrole 

05-11 Dankdag kleuters 

06-11 Dankdag 

06-11 Groep 0 t/m 2 vrije dag 

11-11 Schoonmaakavond 

13-11 Gebedskring  

voor alle data geldt: Deo Volente 

Het schooljaar is in inmiddels in volle gang. Langzaam maar zeker leven we zelfs 
alweer toe naar de herfstvakantie. De afgelopen maand stond er van alles op het 
programma: de informatieavonden, de startgesprekken en de startactiviteit. Mo-
menteel besteden we volop aandacht aan het project en zijn we natuurlijk elke 
dag ook nog druk doende met het ‘gewone’ lesprogramma. In deze nieuwsbrief 
weer een update over alle praktische punten en activiteiten die de komende 
maand op het programma staan.  

  
Op reis! 
Het zal u vast niet ontgaan zijn; af-
gelopen maandag hebben we de 
aftrap gegeven voor het project ‘Op 
reis!’. Dit thema sluit aan bij de 
christelijke kinderboekenmaand. 
Het belooft een avontuurlijk project 
te worden: Op reis! Bijna iedereen 
reist wel eens. Dagelijks naar school 
of naar het werk of een reis tijdens 
de vakantie. Allemaal maken we 
onze reis door het leven. Hoe die 
ook zal zijn. Een reis vol nieuwe er-
varingen, vergezichten, ontmoetin-
gen, hindernissen, door diepe dalen, 
stoffige zandwegen, snelle autorou-
tes, oneindige oceanen, bruisende 
rivieren of stille steppes. 
Aan de hand van het boek ‘De gele 
ballon’ van Charlotte Dematons 
gaan we in de klassen op reis. Elke 
klas in een eigen gebied, ons in het 

bijzonder richtend op het vervoer in dat gebied. Wij gaan de komende weken het 
avontuur aan en we zijn ervan overtuigd: we gaan ons verbazen! 
Komt u op donderdagavond 17 oktober van 19.00 uur tot 20.30 uur horen en kij-
ken wat we op onze reis allemaal ontdekt hebben? Van harte welkom! 
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Geboortebericht  
Wij willen de familie Wincoop feli-
citeren met de geboorte van San-
na. Sanna is het zusje van Mirthe 
uit groep 1.  Wij wensen hen veel 
geluk en Gods zegen toe.  
 
Schoolplein  
We zien dat er steeds meer kin-
deren tussen de middag vroeg op 
het schoolplein zijn. Wij willen u er 
aan herinneren dat de kinderen 
tussen de middag om 12.50 uur op 
het schoolplein mogen zijn en niet 
eerder! Dit in verband met het 
overblijven. Als team zullen wij 
hier ook alerter op zijn.  
 
Pica typen  
Vergeet u niet op te geven voor de 
cursus Pica Typen! Wij starten in 
oktober weer met een nieuwe ron-
de voor de typecursus. De kosten 
zijn 20,- euro per kind en het vol-
gende kind uit hetzelfde gezin kost 
10,-euro. In de bijlage van deze 
nieuwsflits vindt u meer informa-
tie. Via deze link kunt u uw kind 
direct opgeven. 
 
Verkeerssituatie 
We zijn met de gemeente Nijkerk 
in overleg over de verkeerssituatie 
aan de Oosterdorpsstraat. Wij heb-
ben als school de veiligheid aan de 
Oosterdorpsstraat bij de gemeente 
aangekaart. Met name het over-
steekpunt bij het zebrapad. Daar-
naast is de gemeente bezig met de 
herinrichting van het centrum in 
Hoevelaken. Zij willen dit jaar nog 
samen met ons een schoolzone 
realiseren waarbij de veiligheid 
bovenaan staat.  

Bidders gezocht!  
Jak. 5:16 'Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand' Al een 
paar jaar komen wij een keer in de maand op woensdag met een groep ouders sa-
men om te bidden voor de school, leerkrachten, ouders en kinderen. Ook geven de 
leerkrachten samen met de kinderen gebedspunten aan ons door. Graag willen wij 
dit mooie en noodzakelijke moment bij u onder de aandacht brengen. Want zonder 
Gods zegen en nabijheid is ons werk (als ouder of als school) vruchteloos. Daarom 
nodigen wij u, vooral ook de nieuwe ouders, uit om de gebedsgroep te versterken. 
Iedereen is van harte welkom om mee te bidden. Elke 2e woensdag van de maand 
vanaf 8.30 uur tot max. 9.30 uur komen wij samen in de personeelskamer van de 
school. Heeft u vragen, stel ze gerust aan Juliëtte Pleizier en Karin van Eckeveld. 

 
Sponsorkind Woord en Daad 

Graag stellen we Aroldo Lopez Vasquez aan u voor. Arol-
do is 8 jaar oud en woont met zijn moeder, stiefvader en 
twee halfbroertjes in Guatemala. Het maandelijks inko-
men van dit gezin is niet voldoende om van te leven, laat 
staan dat er geld is voor scholing. Daarom sponsoren wij 
als school Aroldo. Hoe mooi is het dat wij met het zen-
dingsgeld dat we op maandagmorgen in de klassen opha-
len ervoor kunnen zorgen dat Aroldo basisbehoeften als 
voeding en kleding krijgt en dat hij naar school kan gaan! 
Daarom... vergeet u niet uw kind op maandag zendings-
geld mee te geven?! Namens Aroldo: bedankt! 

In de week na de herfstvakantie zal er iemand van Woord en Daad op school meer 
komen vertellen over Aroldo. 

 
Privacy voorkeuren  
Ieder jaar heeft school weer toestemming nodig om beeldmateriaal te kunnen de-
len. Uw voorkeuren kunt u doorgeven via de Parro app. Dit kunt u doen op de vol-
gende manier:  Ga in de app naar het vierde tabblad 'Instellingen'.  Tik op Privacy-
voorkeuren. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potlood-
je achter het kind. Wilt u voor 1 november de wijzigingen doorgeven? Wanneer u 
dat niet doet, gaan wij er vanuit dat er geen wijzigingen zijn. 

 
Schoolfotograaf  
Dinsdag 15 oktober komt de schoolfotograaf op school. Dit jaar worden zowel de 
groeps– als portretfoto’s gemaakt. Daarnaast is er de mogelijkheid om ook een ge-
zinsfoto te laten maken.Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u dat alsnog doen 
bij juf Titia (titia@svdohoevelaken.nl). Er is nog ruimte op de middag vanaf 14.20 
uur. Houdt er rekening mee dat er door de fotografen met een witte achtergrond 
gewerkt wordt. Zorg er dus voor dat de kinderen zichtbaar op de foto komen te 
staan en geen witte kleding aan hebben. 
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Psalmrooster 
Bij deze nieuwsflits ontvangt u het 
nieuwe psalmrooster. Hierop staan 
de psalmen vermeld die in de 
groepen 3 t/m 8 worden aange-
leerd. We vinden het fijn als u 
thuis ook aandacht wilt geven aan 
de psalmen die we op school 
leren. Een handige site bij het oe-
fenen van de psalmen vindt u hier. 
 
Overblijven 
Wij zijn per direct op zoek naar 
nieuwe overblijf(groot)ouders voor 
op de reservelijst. Heeft u interes-
se? Mail dan naar administra-
tie@svdohoevelaken.nl  
Alvast hartelijk dank.  
 
Wij verzoeken u om uw kind bij 
ziekte vóór 10.00 uur zelf af te 
melden bij de TSO via uw account. 
Is uw kind afwezig, maar niet afge-
meld, dan zijn wij genoodzaakt om 
de kosten in rekening te brengen.  
Ook als u uw kind wilt aanmelden 
dient u dit voor 10.00 uur te doen.  
Dank voor uw medewerking.  
 
Kerstboeken  
De OR is op de achtergrond al druk 
bezig met de lijsten voor de kerst-
boeken. 
Ze verwachten volgende week de-
ze lijsten klaar te hebben. De groe-
pen 3 t/m 8 kunnen hun keuze dan 
digitaal doorgeven. Voor de groe-
pen 1 en 2  komen de boekjes op 
school. Zij kunnen ter plekke een 
keuze maken. Verdere info volgt 
z.s.m. 
 

Vanuit de directie 

Ruim een jaar heb ik ondersteuning geboden op De Zaaier in Terschuur. Hun direc-
teur was voor een langere tijd uit de roulatie. Inmiddels is bekend dat zij niet terug 
zal komen op De Zaaier. Dat betekent dat er een vacature ontstaat op deze school.  
Na een aantal gesprekken met het team en de MR van de Zaaier is het voor mij dui-
delijk geworden dat ik aan beide scholen ( de SvdO en Zaaier) leiding zal gaan ge-
ven.    
 
Samenwerken met ouders 

Vorig schooljaar hebben we als team een ambitie opgesteld m.b.t. ouderbetrokken-
heid. Graag willen we deze ambitie met u delen. Voor u is het belangrijk om te we-
ten op welke wijze we willen werken aan een goede samenwerking met u als ou-
der. Onze ambitie is:  
 

Wij, als team van de SvdO gaan voor een succesvolle relatie met ouders, waarin 
wederzijds vertrouwen en respect de basis zijn. En we staan voor een betrokken en 
open samenwerking om met elkaar de kinderen te stimuleren om zich naar eigen 
kunnen te ontwikkelen. 
 
Website 
Op de achtergrond wordt er hard gewerkt aan onze website. We hopen dat de ver-
nieuwde website eind oktober online staat. 
 
Nijkerk Sportief 
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