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KCO nieuws
In memoriam Roos Veldhuizen-Klomp

Met groot verdriet en diepe verslagenheid

hebben wij kennisgenomen van het overlijden

van onze collega Roos.

Roos werkte  12,5 jaar als pedagogisch

medewerker bij Skar, bij de bso waarvan de

laatste jaren

op Kindcentrum Oosterbeek. Roos was een

liefdevolle collega en had een groot hart voor

de kinderen. Altijd alle aandacht en een

luisterend oor voor ieder kind. Bij Roos vonden

de kinderen altijd veel rust en warmte, vooral

tijdens het spelen van een spelletje

of tijdens de gesprekken over Harry Potter.

Wij verliezen in Roos een zeer gewaardeerde

en bevlogen collega die geliefd was

bij collega’s, kinderen en ouders. Onze

gedachten en medeleven gaan uit naar haar

man, hun kinderen en kleinkinderen. Wij

wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke

periode.

Mocht je de familie een blijk van medeleven

willen geven, dan kunt u een kaartje afgeven

bij de BSO. Boven bij de BSO is er ook een

altaar voor Roos gemaakt. Hier kunt u afscheid

nemen van Roos.

Fotograaf

Op 4 oktober komt de fotograaf op

KindCentrum Oosterbeek. Wij informeren u

nog over de exacte invulling van deze dag.

KidsRun

Zaterdag 25 september organiseert de

Stuwwalloop een KidsRun voor kinderen uit

groep 3 tot en met 8. Vanaf 13.00 uur kunt u

op de locatie sportpark Hartenstein

inschrijven. Er wordt om 14.10 uur gestart in

drie groepen:

- Groep 3-4

- Groep 5-6

- Groep 7-8

Kijk voor meer informatie op:

www.stuwwalloop.nl

Voor de ouders is er een 15 km. Stuwwaltrail!

Gratis naar het Openluchtmuseum

Kinderen kunnen op woensdag 6 oktober

gratis naar het Openluchtmuseum wanneer ze

een leesboek meenemen. Hieronder meer

informatie.

Nederlands Openluchtmuseum op

Kinderzwerfboekdag

http://www.stuwwalloop.nl
https://kinderzwerfboek.nl/agenda/nederlands-openluchtmuseum/
https://kinderzwerfboek.nl/agenda/nederlands-openluchtmuseum/
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Schoolnieuws
Plastic Challenge

De komende periode doen wij mee aan de

plastic challenge en zamelt de school plastic

in. Vandaag hebben wij met de hele school het

project geopend. De challenge bestaat uit de

bewustwording bij kinderen over de

hoeveelheid en soorten plastic en wat je het

beste met plastic kan doen. Recyclen, want

daar kunnen we weer nieuwe dingen van

maken! In de bijlage van de nieuwsbrief staat

op een leuke manier uitgelegd wat het project

inhoudt. Ook leest u over de soorten plastic

die ingezameld kunnen worden.

Versoepelingen coronaregels basisscholen

De quarantaineregels op basisscholen worden

vanaf 20 september aangepast. Als een kind in

de klas besmet is met het coronavirus, hoeft

de hele klas niet meer standaard in

quarantaine. De school kijkt dan per situatie

welke maatregelen er genomen moeten

worden. Voor de leerling(en) die thuis zitten

staat thuiswerk klaar in google classroom. De

1,5 meter maatregelen worden ook losgelaten.

Wij informeren u nog over de wijze hoe wij

hier als school mee omgaan.

Vertrouwenspersonen en

veiligheidscoördinatoren

Berna Offringa (groep 5/6) en Sera van den

Beukel (groep 1/2) zijn de

vertrouwenspersonen en

veiligheidscoördinatoren van onze school.

Mocht u ergens mee zitten en u kunt het zelf

niet oplossen met de leerkracht of directie,

dan kunnen zij u misschien verder helpen.

Mocht u vermoedens hebben van pestgedrag,

kunt u die ook bij ons melden en zoeken we

samen een oplossing.

berna.offringa@floresonderwijs.nl

sera.vandenbeukel@floresonderwijs.nl

Start van de lessen en schooltijden

Om 8.20 uur gaan de

deuren van de school

open en kunnen de

kinderen rustig naar

hun groep lopen. Om

8.30 uur starten de

lessen. De afgelopen

periode hebben we

gemerkt dat de lessen niet om 8.30 uur

kunnen starten, omdat de groep nog niet

compleet was. Wij willen u vragen om op tijd

te komen. Een keertje te laat komen is niet

erg. Wanneer het een structureel wordt

nemen we contact met u op.

Startparade

Op 24 september openen wij het schooljaar

met onze startparade. Bij goed weer zullen

we dat buiten doen op ons prachtige podium.

De voorbereidingen in de groepen zijn al in

volle gang. Helaas kunnen wij nog geen

ouders toelaten om de viering bij te wonen.

Leraren tekort

Scholen in Nederland hebben extra geld

gekregen om de mogelijke achterstanden

opgelopen door Corona aan te

pakken. Deze NPO-gelden

hebben ervoor gezorgd dat veel

scholen hebben geïnvesteerd in

extra leerkrachten. Het gevolg

hiervan is dat het lerarentekort

mailto:berna.offringa@floresonderwijs.nl
mailto:sera.vandenbeukel@floresonderwijs.nl
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groter is geworden en dat het vinden van een

invaller steeds lastiger wordt. Bij Flores

Onderwijs hebben wij een pool met invallers.

Op dit moment zijn er voor 34 scholen 6

invallers per dag beschikbaar. De spoeling is

dus erg dun. Het kan dus voorkomen dat een

groep moet thuiswerken bij afwezigheid van

de leerkracht. Wij zullen dan zorgen dat de

leerlingen aan het werk kunnen. Wij proberen

het naar huis sturen van groepen uiteraard

zoveel mogelijk te voorkomen. Dan bent u

alvast op de hoogte.

Belangrijke data:

- 24-09 startparade

- 04-10 schoolfotograaf

- 06-10 start

kinderboekenweek

- 25-10 start herfstvakantie (1 week)

Opvang nieuws
-


