
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het hele kindcentrum draait weer op volle toeren en wij kunnen terugkijken 

op een keigoede start. Zoals jullie wellicht weten, mochten alle kinderen 

afgelopen maandag bij binnenkomst een mooie steen uitzoeken. Maar 

waarom nou een steen? Ik zal proberen u in het kort uit te leggen waarom. 

Op de tafel lagen veel verschillende stenen en hoewel er best wel wat 

gelijkenissen tussen de stenen zijn, is iedere steen toch uniek en bijzonder. 

Ook ieder mens en ieder kind is uniek en bijzonder en met de kinderen 

hebben wij hierover gesproken. Wij vinden ieder kind een kei en je mag zijn 

zoals je bent. Dat is een belangrijk onderwerp dat vaak terugkomt in de 

verhalen uit De Bijbel en tijdens de Kanjertraining. De steen hebben wij hier 

dus symbolisch voor gebruikt.  

Ook is er in onze taal veel te vinden met het woord steen/kei, “Je bent een 

kei” of  “Iemand is steenrijk”.  

Inmiddels zijn er in de groepen al verschillende 

activiteiten met de steen gedaan. Zo is de steen 

gebruikt tijdens een kringgesprek om elkaar te 

vertellen wat keileuk en keigaaf was in de 

vakantie en in een andere groep hebben ze 

geprobeerd om de stenen op te stapelen. Vraag 

uw kind(eren) maar eens naar hun activiteiten 

met de steen. 
 

Informatieavond groep 1 en 2 
 

Zoals wij u al eerder hebben gemeld staat donderdagavond 30 augustus de 

informatieavond gepland voor de ouders en verzorgers van de leerlingen uit 

de groepen 1 en 2. Deze avond zal om 19.00 u starten en rond 20.00 u 

afgelopen zijn. Naast belangrijke informatie vanuit de groepen 1 en 2 

ontvangt u ook een korte presentatie van de ouderactiviteitencommissie 

(OAC) en de medezeggenschapsraad (MR). Wij rekenen op uw aanwezigheid 

en heten u alvast van harte welkom. 
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De Koningslinde, stevig als een boom. 

 

Schoolfotograaf 
 

Op dinsdag 11 september zal de schoolfotograaf weer op school 

zijn voor de jaarlijkse fotosessie. Dit jaar zal er gebruik worden 

gemaakt van een “betonlook” achtergrond. Wellicht handig om 

te weten, zodat de kleding er op afgestemd kan worden.  

 

 

Nieuw TaalSteunPunt op School – De Koningslinde  

Er start een nieuw TaalSteunPunt op School (TSP) op De 

Koningslinde! Elke dinsdag van 8:30 tot 10:00 uur kunnen 

ouders die beter Nederlands willen leren spreken, lezen 

en schrijven terecht in de ruimte naast de keuken. De 

koffie en thee staat klaar!  

 

Wie helpen er mee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konnect 
 

Inmiddels communiceren wij het merendeel via Konnect. Mocht u problemen 

ondervinden of nog geen gebruik maken van Konnect dan kunt u zich melden 

bij Martijn Blokhuis. Hieronder nog een korte instructie met betrekking tot 

het ouderportaal en de app van Konnect. 

Rinske van Hierden, 

Haar kinderen zitten 

in groep 1 en 3 
 

Marianne Koelewijn, 

Haar dochter zit in 

groep 8 
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De Koningslinde, stevig als een boom. 

 

Inloggen 

Inloggen op het PCO Gelderse Vallei Ouderportaal is heel eenvoudig. U heeft 

al eerder van ons een e-mail met daarin uw gebruikersnaam (mailadres) en 

een activatielink voor het instellen van uw wachtwoord ontvangen. 

Nadat u een wachtwoord ingesteld heeft, kunt u inloggen op het 

Ouderportaal, te bereiken op https://pcogeldersevallei.ouderportaal.nl 

 

Konnect OuderApp voor ouders 

U kunt ook een speciale Ouderportaal app voor uw mobiele 

telefoon downloaden. Deze is te vinden in de App Store van 

Apple en bij Google Play voor Android telefoons en tablets. U 

kunt de App vinden door te zoeken op Konnect OuderApp. 

Nadat u de App geïnstalleerd heeft moet u drie gegevens invoeren om via de 

App toegang te krijgen tot het Ouderportaal: 

1. <uw domein>: vul hier “pcogeldersevallei” (er staat dan 

pcogeldersevallei.ouderportaal.nl) 

2. De gebruikersnaam: dit is uw e-mailadres (dat bekend is bij ons) 

3. Wachtwoord: Vul hier het wachtwoord in. 

De App onthoudt de gebruikersnaam en wachtwoord, waardoor u altijd snel 

toegang heeft tot de laatste foto’s en berichten. 

 

Overblijven 
 

Ondanks alle inspanningen en alle nieuwe aanmeldingen voor 

overblijfouders lukt het niet om de bezetting van het overblijven rond te 

krijgen. Helaas moesten er toch verschillende nieuwe aanmeldingen om 

diverse redenen afhaken. Wij zien ons genoodzaakt om ons te oriënteren op 

andere mogelijkheden om de kwaliteit en continuïteit van het overblijven te 

kunnen waarborgen.  Wij zullen u hiervan op de hoogte houden. 

 

Kiss&Ride 
 

Voor het kindcentrum zijn drie Kiss & Ride vakken die alleen bestemd zijn 

voor het afzetten of in laten stappen van kinderen. U mag in de vakken dus 

niet parkeren tussen 08.00 - 16.00 uur. Daarnaast is een groot deel van de 

stoep voorzien van een gele band. Dat betekent dat u daar niet mag stilstaan 

en/of parkeren. Wij willen u vragen om zich te houden aan deze 

verkeersafspraken. Op deze manier zorgen wij met elkaar voor een goede 

https://pcogeldersevallei.ouderportaal.nl/
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De Koningslinde, stevig als een boom. 

doorstroom van het verkeer en daarbij ook de veiligheid van de kinderen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 
Nieuwsbrief 
 

Vanaf nu zal de nieuwsbrief niet meer op woensdag verschijnen, maar op 

donderdag. Daarnaast is het mogelijk dat u de nieuwsbrief twee keer 

ontvangt. Dit wordt veroorzaakt door de overgang van de websitemodule 

naar Konnect. Vanaf nieuwsbrief 3 zullen wij de nieuwsbrief alleen nog maar 

versturen via Konnect. Het is dus belangrijk dat u de berichten die wij via 

Konnect verzenden kunt ontvangen. 

 

U kunt de volgende nieuwsbrief verwachten op donderdag 13 september 

2018. 
 
Kalender 
 

30 augustus 2018    Informatieavond groep 1 en 2 om 19.00 u 

5 t/m 7 september 2018  kamp groep 8 

7 september 2018   vrije vrijdag groep ½ 

11 september 2018    schoolfotograaf 

11 september 2018   Informatieavond groep 3 t/m 8 

     groepen 3 en 4 om 19.00 u 

     groep 5 en 5/6 om 19.45 u 

     groep 7 en 8 om 20.15 u 

13 september 2018   nieuwsbrief 2 

week 38    omgekeerde 10 minuten gesprekken 
26 t/m 28 september 2018  Schoolkorfbaltoernooi 


