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Basisschool Giessen-Oudekerk is onderdeel van Stichting O2A5 

NIEUWSFLITS 
 
 
Luizencontrole 
Elke maandag na de vakantie zal de luizencontrole weer plaatsvinden.  
Afgelopen maandag is de 1e luizencontrole geweest van dit schooljaar. Gelukkig zijn we 
dit schooljaar luisvrij gestart! 
 
Informatieavond 
Op maandagavond 29 augustus informeren wij u als ouders over de inhoud van de 
lessen en wat u kunt verwachten dit schooljaar. 
Groep 1 t/m 4: 18.00 – 18.30 uur 
Groep 5 t/m 8: 18.30 – 19.00 uur 
Wij hopen u te zien! 
 
Gym 
Al een groot aantal jaren worden de teams én leerlingen op het gebied van bewegen 
en gym ondersteund door GIGA. Denk daarbij aan pauzesport, hulp bij de organisatie 
van de sportdagen, het vergroten van de leerkrachtvaardigheden en inbreng van 
expertise op het gebied van bewegen en motoriek.  Wij ‘huren’ de collega’s van 
GIGA Molenlanden in via een extern bureau, zij zijn dus niet bij ons in dienst. 

 
Binnen de organisatie ‘Negen’, waaronder GIGA valt, rommelt het al een tijd. Geheel 
onverwacht, heeft een aantal gymleerkrachten van GIGA aangegeven om weg te 
gaan bij ‘Negen’ en een andere werkomgeving te zoeken (of heeft deze al). ‘Negen’ 
heeft, net als wij,  al vacatures uitgedaan, maar nog zonder één enkele reactie. 

 
‘Negen’ heeft de scholen van Giessenlanden en Molenlanden voor een voldongen 
feit gesteld en aangegeven dat zij met GIGA Molenlanden geen gymleerkrachten en 
ondersteuning meer kan bieden op school. 
 
We zijn uiteraard al op zoek naar oplossingen, maar dit levert nog geen succes op. 
Voorlopig zitten we dus met een situatie, die tot gevolg heeft dat: 
 

• Bevoegde leerkrachten zelf hun gymlessen mogen geven, onbevoegde 
leerkrachten niet ( dit heeft te maken met verzekeringsverplichtingen) mits 
dit in de organisatie haalbaar/verantwoord is; 

• De schoolorganisatie op, vooral de kleine locaties, onder druk komt te staan; 
• Als een groep geen gymles heeft, zij door de week heen vaker naar buiten 

gaan voor een spelles en extra beweging. 
 
Nogmaals, we zijn op zoek naar structurele oplossingen, maar in de huidige markt 
lopen we tegen de bekende problemen aan. Zo gauw meer te melden is, zult u dit 
horen. 
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De schooldirecteur in Giessenlanden 

Al een aantal jaren werken we binnen O2A5 in clusters;  
Cluster Giessenlanden is daar één van. Bij de invoering van de clusters  
is ook de directievoering veranderd. In plaats van dat op bijna iedere  
school een eigen directeur aanwezig was, is dat aangepast naar een  
verdeling op basis van leerlingaantallen, zo werken we kostenbesparend. (Van 24 
naar 14 directeuren binnen O2A5) Dat houdt in dat we in ons cluster ‘ruimte’ hebben 
voor twee directeuren en zorgen we dat zoveel mogelijk formatie/geld in ‘handen 
voor de klas’ komt. 
 
Cluster Giessenlanden bestaat uit 6 scholen.  
OBS Den Beemd in Hoogblokland, BS Giessen-Oudekerk in Giessen-Oudekerk, OBS 
Klim op in Hoornaar, BS Lingewaard in Arkel en OBS het Tweespan in Giessenburg en 
Schelluinen. 
 
 Ruud Blaas, eindverantwoordelijk clusterdirecteur  en Jan Hoeksema, 
clusterdirecteur, beheren samen de 6 scholen en het cluster. Samen regelen we het 
onderwijs, personeelszaken, huisvesting en financiën. Ruud Blaas is daarnaast 
aanspeekpunt voor de beide grotere scholen, Klim op en Lingewaard. En Jan 
Hoeksema is aanspreekpunt voor de 4 kleinere locaties; Den Beemd, Giessen-
Oudekerk, Tweespan Giessenburg en Tweespan Schelluinen. Deze verdeling is 
gemaakt op basis van personeels- en leerlingaantallen. Naast de scholen hebben we 
als directie ook afspraken, vergaderingen etc. met externen, O2A5, gemeente 
Molenlanden etc. Onze tijd moet verdeeld worden tussen alle betrokken partijen.  

Op basis van personeels- en leerlingaantallen verdelen we de tijd over onze scholen; 
een school als de Lingewaard (21 leerkrachten/onderwijsassistenten en 250 
leerlingen) heeft ‘recht’ op meer tijd/aanwezigheid dan een kleine school als Den 
Beemd (6 leerkrachten /onderwijsassistenten en 40 leerlingen) en de directie is daar 
fysiek minder aanwezig.  

  
Op elke school is een schoolaanspreekpunt aangesteld (juf Ilse), die u bij praktische 
zaken, die niet bij de leerkracht horen, kan helpen en vragen kan beantwoorden. 
Op deze manier regelen we het binnen cluster Giessenlanden met elkaar en zorgen 
we voor goed onderwijs! 
 
Communicatie 
Inmiddels maken we van verschillende communicatiemiddelen gebruik, zoals mail, app, 
parro etc. Hieronder nogmaals welk communicatiemiddel u kunt gebruiken voor de 
verschillende doeleinden: 
Ziektemeldingen alleen telefonisch via het schoolnummer 0184-652559, omdat mail 
en Parro niet altijd ‘s ochtends vroeg gelezen worden in verband met de 
voorbereidingen van de dag. 
Doktersbezoek / tandarts etc., kan per mail of via Parro worden doorgegeven. 
(probeert u deze afspraken na schooltijd te plannen?) 
De agenda zal via deze nieuwsbrief en via de agenda in Parro gecommuniceerd 
worden en niet meer via de website.  
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Schoolbrengweek 
Tijdens de Schoolbrengweek van 12 t/m 16 september roepen  
scholen de ouders en leerlingen op om zoveel mogelijk lopend of  
op de fiets naar school te gaan. Want lopen of fietsen naar school is: 
-Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties, 
-Goed voor de verkeersveiligheid bij school, 
-Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen, 
-Goed voor het milieu, 
-... en het is nog eens leuk ook! 
Doet u ook mee? 
 
Sponsorkliks 
Inmiddels hebben we er met elkaar voor gezorgd dat er € 973,67 is verdiend door 
middel van het gebruik van Sponsorkliks bij uw online aankopen!! Bestel online 
een pizza via Thuisbezorgd of bestel via Bol, Coolblue, Booking etc. Een 
percentage van het aankoopbedrag gaat naar OV GOK. En nogmaals, het kost u 
niets extra! Helpt u mee om nog meer GRATIS budget bij elkaar te sparen voor 
leuke, leerzame en lekkere activiteiten voor de leerlingen op school? Ga dan de 
volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar: 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8426&cn=nl&ln=nl 
Alvast bedankt! 
 
Belangrijke data         

 
 
 
       

   
     
  

 

 
Vakantierooster schooljaar 2022-2023 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

29-8 Informatieavond 
Groep 1 t/m 4: 18.00 – 18.30 uur 
Groep 5 t/m 8: 18.30 – 19.00 uur 

10-9 Gondelvaart 
3-10 t/m 7-10 Week van de ontwikkelingsgesprekken 
5-10 Start Kinderboekenweek 
13-10 Algemene ouderavond 
21-10 Poetsuurtje 
31-10 Hoofdluiscontrole 
5-12 Sinterklaasfeest 
22-12 Kerstdiner 
23-12 Poetsuurtje 

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 
Goede vrijdag 7 april 2023 
Paasmaandag 10 april 2023 
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart 18 mei t/m 19 mei 2023 
Pinksteren 29 mei 2023 
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 
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Studiedagen schooljaar 2022 / 2023 (leerlingen vrij) 
  

     
 
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet, het team 
Juf Ilse:    ihagoort@o2a5.nl   (ma-di-woe-do) 
Juf Claudia:                   cmulckhuijse@o2a5.nl                        (di-woe-do-vrij) 
Juf Deborah:                 dvandersteenhoven@o2a5.nl (ma-di-woe-do) 
Juf Lotte:    lruwaard@o2a5.nl   (ma-di-woe-do-vrij) 

  Directie:         jhoeksema@o2a5.nl      (ma-di-woe-do-vrij) 

16 november 2022 Studiedag cluster Giessenlanden 
13 januari 2023 Studiedag cluster Giessenlanden 
29 maart 2023 Studiedag cluster Giessenlanden 
26 mei 2023 Studiedag cluster Giessenlanden 
26 juni 2023 Studiedag B.S. Giessen-Oudekerk 
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