
      
 

 

 

 
Vooraf  
Zoals wij dat gewend zijn sturen wij u begin februari onze nieuwsbrief toe. Wij doen dat twee keer 
per jaar. Zo onderhouden wij vanuit de stichting het contact met de ouders van onze scholen. Na-
tuurlijk zijn de scholen het eerste aanspreekpunt. Zij zijn in de dorpen het gezicht van de SCOB. Toch 
vinden wij het belangrijk dat er ook regelmatig een nieuwsbrief vanuit het bestuur uitgaat. Wij hopen 
dat u die met plezier en belangstelling leest. 
 

Actualiteit rond corona  
Ons leven wordt nu al bijna 2 jaar gedomineerd door de coronapandemie. Ook de scholen kregen 
daar op verschillende momenten met allerlei restricties mee te maken. U bent daar de afgelopen 
maanden met een stroom van brieven over geïnformeerd. Wij vroegen daarbij steeds om uw begrip, 
geduld en medewerking. Natuurlijk schuurde het wel eens of was de toon wat feller, maar over het 
algemeen geldt toch dat ouders en school er over en weer het beste van probeerden te maken. Har-
telijk dank voor uw bijdrage hieraan. 
 
Sinds een kleine twee weken zijn de quarantainemaatregelen voor de kinderen opgeheven. Het ge-
vaar dat hele klassen thuis moeten blijven is daarmee sterk afgenomen. Wij kunnen helaas niet ga-
randeren dat het nooit meer voorkomt dat een klas niet naar school kan komen. Ook leerkrachten 
kunnen ziek worden of in quarantaine gaan. Het lerarentekort speelt ons nog altijd parten. Wij doen 
onze uiterste best in voorkomende gevallen passende vervanging te organiseren. 
 
En … kent u mensen die werkzaam zijn in het onderwijs en zouden willen werken in onze mooie Bom-
melerwaard? Maak ze eens attent op de stichting en de scholen. Wij houden ons aanbevolen. Wij 
gaan graag met hen in gesprek.  
 

Vanuit de scholen  
De scholen zijn in de dorpen het gezicht van onze stichting. Zij bieden kwalitatief en herkenbaar 
christelijk onderwijs, zij vervullen hun rol in het maatschappelijk leven en dragen in de volle breedte 
bij aan de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen. Er is vanuit de scholen een grote diversiteit 
aan werkzaamheden en activiteiten te melden. Wij halen eens wat concrete zaken op. 
 

Steeds vaker stellen scholen een leerlingenraad in. 
Kinderen uit verschillende groepen worden hierin 
verkozen en spreken met de directeur over diverse 
schoolzaken en beleidsvragen. Het is verrassend wat 
hieruit komt. Het is heel waardevol. 
 
De leerlingenraad van De Zaaier uit Hedel. 
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De School met de Bijbel in Zuilichem is in het afgelo-
pen jaar flink gerenoveerd. Als één van de tien pilot-
scholen in Nederland werd het gebouw gasloos ge-
maakt. Het rijk en gemeente droegen hieraan bij. De 
school heeft een eigen bron die verwarmt en koelt 
en telt een paar honderd zonnepanelen. Afgelopen 
najaar werd de school feestelijk heropend. 
 
Wethouder Bragt spreekt de kinderen toe 

 
Het afgelopen jaar is er op meer scholen ge-
investeerd in duurzaamheid. Daarmee wil-
len wij onze verantwoordelijkheid nemen en 
een voorbeeldrol vervullen voor onze leer-
lingen. Zij zijn de burgers van de toekomst. 
Wij leren hen graag nu al om zorgvuldig en 
zuinig om te gaan met Gods schepping. 
 
Zonnepanelen op De Burcht in Aalst 
 

 
Zowel tijdens het vorige als tijdens dit schooljaar is 
er op de scholen aandacht voor het herinrichten van 
de schoolpleinen. Op de meeste scholen is het afge-
rond, op een enkele school staat het nog op de plan-
ning. In deze tijd van verstening is er extra aandacht 
voor meer natuur (struinbosjes, waterdoorlatende 
materialen enz.). Dat is ook terug te zien in het ge-
bruik van materialen: minder kunststof en meer na-
tuurlijke materialen. De leerlingen genieten ervan.
                
Het nieuwe schoolplein van De Bron in Bruchem 

 
De Rank in Kerkwijk biedt onderdak aan de 
Cheeta’s. In deze groep komen kinderen bij 
elkaar die wat meer uitdaging nodig hebben. 
Zij komen uit verschillende groepen en van 
verschillende scholen van de SCOB. De leer-
lingen werken aan projecten of zijn bezig 
met techniek, filosofie, een andere taal, leer-
houding en doorzettingsvermogen en allerlei 
complexe opdrachten rond rekenen en taal. 
 

 
Met ingang van dit schooljaar stelden wij op alle scho-
len een vakleerkracht muziek aan. Wij vinden het be-
langrijk dat kinderen ook hun creatieve talenten ont-
wikkelen. Dat bleef wel eens wat onderbelicht. Juf 
Gera is inmiddels een begrip en maakt de kinderen en-
thousiast voor muziek. 
 
Muziekles op de Willem van Oranjeschool in Brakel.    



      
 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 
U zag het waarschijnlijk al in de regionale pers of via social media; kinderen die in het schooljaar 
2022-2023   4 jaar worden en dus naar school komen, kunnen nu al worden aangemeld. Wij stellen 
die vroege aanmelding op prijs. Het helpt ons bij de personele planning en de groepsindeling. 
 
Kent u ouders met jonge kinderen in uw omgeving? Maak hen dan attent op de scholen van de SCOB.  
 
Van harte aanbevolen. 
 

 
 
 

 



      
 

 

De voorscholen van de SCKB                                                                            
Vier van onze scholen kennen een eigen voorschool, een voorziening voor peuters vanaf 2 jaar. Wij 
werken daarin samen met de Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard. Wij brengen deze 
voorscholen graag onder uw aandacht. U vindt ze in Hedel, Bruchem, Kerkwijk en Zuilichem. Ook in 
Nieuwaal hebben wij een voorschool, gevestigd in de basisschool. 
 

Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard 
De SCKB beschikt over 5 prachtige kleinschalige voorscholen in de dorpskernen 
van Bruchem, Hedel, Kerkwijk, Zuilichem en Nieuwaal. De voorscholen zijn ge-
vestigd in het pand van de plaatselijke basisschool.  
 
In Hedel is ook een BSO locatie. 
 
Voorsschool 
Vanaf 2 jaar mag uw kind naar de voorschool. Dat is niet alleen leuk en leerzaam maar ook een goede 
opstap naar de basisschool. 
 
De SCKB respecteert ieder kind zoals het is. Alle kinderen krijgen bij ons de gelegenheid om 
door middel van een stimulerende ontwikkelomgeving te leren. Door te spelen, ontwikkelen 
kinderen zich in hun omgang met anderen. De SCKB  biedt kinderen een veilige en ver-
trouwde groepsomgeving, waar binnen veel ruimte bestaat om op ontdekking te gaan.  
 
Een kind ontwikkelt zich van nature op zijn eigen manier. Het kind is hierbij steeds het uit-
gangspunt. Daarnaast streven wij naar een goede samenwerking met ouders .  
 
Op onze voorscholen werken wij samen met de basisscholen waarin wij gevestigd zijn. Ook geven  
wij indien nodig VVE-ondersteuning.  
 
De pedagogisch medewerkers van de SCKB ondersteunen en begeleiden de kinderen in het 
eigen ontwikkelproces en zijn zich bewust van hun verantwoordelijke en veelzijdige taak. Zij 
gaan liefdevol met de kinderen om en benaderen kinderen positief. Ze kijken en luisteren 
goed naar het kind en leren de kinderen respectvolle omgangsvormen aan. Er wordt gewerkt 
vanuit christelijke normen en waarden, die bijdragen aan een liefdevolle en veilige sfeer bin-
nen onze locaties.  

Buitenschoolse opvang 
In Hedel heeft de SCKB een BSO locatie in de school De Zaaier. We zijn geopend op  
maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag. 
 
De SCKB voorziet kinderen na schooltijd van een veilige en ontspannende omgeving. Hier worden de 
verplichte schoolactiviteiten doorbroken door een omgeving te bieden waar ruimte is voor ontspan-
ning en plezier. De tijd dat de kinderen bij ons zijn, wordt gezien als ‘vrije tijd’.  
 
Het deelnemen aan georganiseerde activiteiten, zoals een spel of knutselwerk wordt dus niet ver-
plicht, maar wordt wel gestimuleerd. Er wordt rekening gehouden met de leeftijdsfase waarin het 
kind zich bevindt. Aandacht voor de persoonlijke behoeften en de ontwikkeling van het kind staan 
hierbij centraal. 
 
Alle informatie is te vinden op onze website: www.sckb.nl 
 
De voorscholen zijn geopend in de ochtend. De BSO is open van14.45 uur tot 18.00 uur. 
Kom eens gezellig langs!  
 



      
 

 

Voorschool Bruchem                     Voorschool Hedel 
Voorschool Kerkwijk                      Voorschool Nieuwaal 
Voorschool Zuilichem                    BSO Hedel 
 
Ieder kind is uniek en waardevol,  
iedereen is welkom, je mag zijn wie je bent! 
 
Voor meer informatie: 
info@sckb.nl 
 

Lenny van den Berg & Arina Struijk                                

 

 

 
 
 
 

 


