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Koningsspelen
Wij kijken terug op geslaagde sportieve Koningsspelen dankzij de vele helpende handen van
ouders en oud-leerlingen. De catering werd weer prima verzorgd door leden van de OR. Onze
hartelijke dank daarvoor.
Luizencontrole
Alle hoofden van de leerlingen zijn afgelopen maandag gecontroleerd. In één groep zijn luizen
gevonden. Alle ouders hartelijk dank voor het controleren. Blijft u het thuis ook in de gaten
houden?
Team
Zoals u wellicht weet is Bas Moes vanaf dit cursusjaar wijk ICT-er geworden in wijk Centrum
en werkt hij nog maar één dag bij ons op school in groep 8. Vanaf volgend jaar gaat Bas naast
zijn ICT werkzaamheden nog wel één dag lesgeven, maar hij gaat dat op één van de scholen
doen waarvan hij ook wijk ICT-er is, nl. op de Koningin Wilhelminaschool.
Wij vinden het jammer dat Bas niet meer bij ons op school gaat werken en wij zijn blij en
dankbaar voor de vele jaren die Bas bij ons op school heeft gewerkt. Aan het eind van dit cursusjaar nemen wij samen met leerkrachten, kinderen en ouders afscheid van Bas. Hierover
wordt u nog geïnformeerd.
In de hierdoor ontstane vacature samen met nog een klein beetje formatie dat over is, hebben
we Lionne Plas benoemd. Lionne werkt nu nog op De Terebint en op een school in Zutphen.
Bij deze benoeming is ook de MR betrokken geweest.
Wij zijn blij dat we u kunnen vertellen dat Judith van Garderen en haar man hun derde kindje
verwachten. Half juni gaat het zwangerschapsverlof van Judith beginnen. De ouders en of
verzorgers van groep 3B worden binnenkort geïnformeerd over de vervanging van Judith tijdens haar verlof.
Avondvierdaagse
Volgende week is de avondvierdaagse. Een evenement
waar veel kinderen naar uitkijken. Het is elk jaar een hele
organisatie en ook een hele verantwoordelijkheid om met
zo’n grote groep kinderen op de openbare wegen te lopen. Ik wil u met klem vragen de brieven van de commissie goed te lezen en hun aanwijzingen op te volgen. Ik wil
u ook vragen uw verantwoordelijkheid te nemen als u
begeleider bent van een groepje. Wij merken dat veel
ouders tijdens het lopen de gelegenheid nemen om gezellig bij te kletsen. Wilt u in de eerste
plaats uw groepje goed in de gaten houden? Ook vragen we ouders om de oudere broers en
zussen, die niet meer op De Sjofar zitten geen stukjes mee te laten lopen. Het is niet fijn als
oudere broers en zussen steeds in de buurt van de lopers fietsen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Vaak krijgen leerkrachten, als zij hier iets van zeggen, te horen: “Ja maar dat is toch gezellig”, enz. We willen natuurlijk dat er in een plezierige en ontspannen sfeer wordt gelopen,
maar voelen ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw kinderen. We kunnen er
met elkaar een mooi evenement van maken.
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Welkom op school
Rosalynn Melissant
Seth Huizing
Mees Knot`
Lisa Edens
David Hupkens

Instroomgroep
Instroomgroep
Instroomgroep
Instroomgroep
Groep 5/6

Is de privacy van uw kind voldoende verzekerd?
Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Met deze nieuwe wet van privacy wet- en regelgeving krijgen personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt meer rechten en krijgt de school meer verplichtingen.
In februari hebben we u gevraagd uw privacy voorkeuren aan
te vinken in Parro. We zien dat nog maar een enkele ouder/verzorger dat heeft gedaan. U bent zelf verantwoordelijk
voor de privacy van uw kind.
We vragen u dringend dit binnenkort te doen.
• Ga naar het vierde tabblad “Instellingen”
• Tik op profiel en scroll naar het kopje “mijn kinderen”
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind
U kunt met een paar kliks aangeven waar u wel of juist niet toestemming voor geeft.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Vriendelijke groet,
mede namens het team,
Suze de Vries
De Avondvierdaagse
Heel veel kinderen, wel 201 kinderen van De Sjofar, lopen volgende week mee met de Avondvierdaagse in Beekbergen! Leuk dat er zoveel (weer) meedoen! Deze week komt via Parro
alle informatie over de Avondvierdaagse.
Een korte samenvatting van de informatie:
*We starten bij De Boerderij, Tullekensmolenweg 22 te Beekbergen.
*We verzamelen bij het grote veld achter de boerderij per groep. *Je
meldt je tussen 18.00 en 18.15 uur bij de aanspreekouder van je groep.
*Uiterlijk 18.30 uur vertrekken we.
*De onderbouw is rond 20.00 uur terug bij De Boerderij en
de bovenbouw rond 20.15 uur.
De laatste avond is het natuurlijk feest! Rond 20.00 uur start de intocht door Beekbergen. We
komen in ieder geval langs De Dorpsstraat, daar kunt u ons toejuichen. Allemaal heel veel
plezier bij het wandelen en bij de intocht!
Mocht er iets zijn deze avonden, dan kunt u ons bereiken via 06 28451615. (Bellen of SMS-en
graag).
ANWB Streetwise voor alle groepen
Donderdag 23 mei komt Streetwise van de ANWB naar De Sjofar! Streetwise is een praktisch,
maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool.
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Professionele instructeurs komen 23 mei de hele dag
naar De Sjofar en geven verkeerstrainingen op maat.
Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en
rijlesauto’s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare
auto’s en een fietsparcours wordt de praktijk zoveel mogelijk nagebootst.
Er zijn vier verschillende onderdelen:
Groep 1 en 1/2 Toet Toet buiten op het plein van groep 1/2 (bij regen binnen in de grote hal).
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van de autogordel en het autostoeltje.
Blik en klik voor groep 3 en 4. In de gymzaal. Verdere behandeling van gevaarherkenning,
veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.
Hallo auto, groep 5 en 6. Hallo auto vindt plaats bij het Kanaal. De invloed van de reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en het juiste gebruik van de veiligheidsgordel.
Trapvaardig voor groep 7 en 8, op het plein. Deze les gaat over gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing. Kinderen moeten hun eigen fiets meenemen
De MR zal dinsdagochtend 21 mei een ludieke actie houden om de verkeersveiligheid rond de
school te promoten.
Kleedjesmarkt
Het is weer bijna tijd voor onze jaarlijkse kleedjesmarkt op De Sjofar. Op woensdag 29 mei wordt op het grote plein en het kleuterplein de kleedjesmarkt gehouden. Alle leerlingen doen mee! Een happening die u niet mag missen! Van harte
welkom en neemt u gerust iemand mee!
De kleedjesmarkt is een gezellige ochtend, waar de kinderen enorm hun best doen om zoveel
mogelijk spulletjes te verkopen en/of creatieve activiteiten aan de man proberen te brengen.
Met de helft van de opbrengst ondersteunen we samen ieder jaar weer een goed doel en van
het overige geld wordt iets gekocht voor de school.
Dit jaar ondersteunen we familie van de Vlag. Daniël en Elske van de Vlag zijn met hun kinderen verhuisd van Apeldoorn naar Dundee in Zuid Afrika. Afgelopen december waren zij
weer even terug en hun 2 oudste kinderen Levi en Sarah zaten in die periode in groep 4 en
groep 3 bij ons op school.
In 2011 zijn zij als gezin uitgezonden door hun eigen gemeente en de zendingsorganisatie
WEC Nederland. Zij zijn nu werkzaam bij Melusi Christian Community. Hier dragen zij bij aan
verschillende programma’s zoals: zorg voor de zieken, daklozen, weduwen en wezen, tieners
en kinderen. En bovenal door het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus. Hoe zij
dit doen kunt u terug lezen op hun website danielske.nl (wec-nederland.org). Met uw komst
naar de kleedjesmarkt kunt u de familie van de Vlag ondersteunen! We hopen op een goede
opkomst en een mooi eindbedrag!
Op vrijdag 24 mei een filmpje getoond wordt over de familie van de Vlag. Dit gebeurt na het zingen in de hal als uw kind in de bovenbouw zit of net voor het zingen in de hal als uw kind in de onderbouw zit. U bent van harte welkom. Ook zal
het filmpje te zien zijn tijdens de kleedjesmarkt in het lokaal van groep 4A.
Wat is de bedoeling van de kleedjesmarkt? Alle leerlingen nemen op deze dag
een theedoek(=kleedje) mee en een tas vol geprijsde spulletjes. We vragen of u
kritisch wilt kijken naar de spulletjes die uw kind gaat verkopen. Het verkopen van
snoep is niet de bedoeling. Iets lekkers is te koop bij de koffiekraam. Alle spulletjes moeten op het kleedje passen en de prijs mag niet hoger zijn dan 50 eurocent. We begrijpen dat € 0,50 niet veel is en dat sommige spulletjes meer waard zijn. We hebben voor dit
bedrag gekozen omdat kinderen bij elkaar mogen kopen (de charme van de kleedjesmarkt!)
en we dit voor alle kinderen, ook voor gezinnen met meerdere kinderen, mogelijk willen maken. Daarnaast steunen we het goede doel en is onze ervaring dat veel 50 eurocenten een
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groot eindbedrag oplevert! Omdat de kinderen bij elkaar gaan kijken en kopen is het handig
als u uw kind(eren) hiervoor een portemonnee met een klein bedrag meegeeft. Voor het geld
wat zij zelf verdienen, door het verkopen van de spullen, kunt u een doosje of blikje meegeven. Tip: begin alvast met het sparen van klein geld. Behalve de kleedjesverkoop is er voor de
bovenbouwleerlingen ook ruimte om creatieve ideeën op de markt te brengen, bijvoorbeeld
schminken, muziek maken, haren invlechten enz. Dit alles dus niet duurder dan 50 eurocent.
Zet ’m op, bedenk iets leuks en overleg dit even met je juf of meester.
De bedrijfjes van groep 8
Groep 8 heeft een eigen inbreng tijdens de kleedjesmarkt. Het thema "Wolkenkrabbers" van groep 8 loopt nog, want ze zijn eigen bedrijfjes aan het opstarten
die zich gaan presenteren tijdens de kleedjesmarkt. Tijdens de afsluiting van het
schoolthema heeft groep 8 marktonderzoek gedaan. Op basis daarvan hebben ze een product
gekozen en daarop gaan ze hun bedrijfsnaam en logo baseren. Deze bedrijfjes zullen te vinden zijn op het veld. In tegenstelling tot de rest van de kleedjesmarkt kan het zijn dat de dingen die de groepen 8 verkopen iets duurder zijn dan € 0,50. Wij hebben er zin in en hopen u
dan te zien bij onze bedrijfjes!
Uiteraard is er tijdens de kleedjesmarkt ook een kraam met (zelfgebakken) cakes
en taarten, koffie, thee, ijs en limonade! Er staat een kraam op het kleuterplein en
op het grote plein. Het zou fijn zijn als een aantal ouders achter de kraam willen
staan om alles te verkopen. Op de intekenlijst kunt u aangeven hoe lang u kunt
meehelpen. Tevens zoeken we ouders die iets willen bakken: cakes, koek, hartige hapjes
enz., ook gekochte cakes zijn welkom. Graag uw naam noteren op de intekenlijst. Op de dag
zelf is het handig als u het gebak aflevert om 8.30 uur in de grote hal. De cakes graag thuis in
plakken snijden. Alvast hartelijk dank! De intekenlijsten hangen vanaf volgende week in beide
hallen.
Ook zal er op de dag zelf een informatietafel zijn, waar iemand van de thuisfrontcommissie u meer kan vertellen over de familie van de Vlag. Eventuele producten
op deze tafel zijn ook te koop. Binnen kunt u kijken naar een filmpje over de familie van de Vlag.
Hoe laat start de kleedjesmarkt? Vanaf 10.30 uur bent u welkom op het grote plein waar de
kinderen uit de groepen 3-8 met de verkoop beginnen. De kinderen uit de instroomgroep en
de groepen 1-2 starten om 11.00 uur op het kleuterplein. Zij mogen dan niet meer naar het
grote plein. Wilt u graag met uw kind naar het grote plein, dan kunt u dit doen tussen 10.3011.00 uur. U kunt uw kind ophalen uit de klas. De kleedjesmarkt op het kleuterplein duurt 3
kwartier en de kinderen hebben deze tijd nodig om te verkopen en zelf te kunnen kopen. Aan
het einde van de ochtend, om 11.45 uur, is de kleedjesmarkt afgelopen en gaan alle kinderen
eerst weer terug naar de klas. De school gaat op de normale tijd uit.
Bij slecht weer gaat de kleedjesmarkt niet door. We proberen dan een andere datum te vinden
Graag tot ziens op de kleedjesmarkt!
MR leden gezocht
herhaalde oproep!!!
Naar aanleiding van ons bericht in de vorige nieuwsbrief hebben wij helaas geen reacties ontvangen. Daarom hierbij een herhaalde oproep:

Wie wil vanaf volgend schooljaar de oudergeleding van de MR versterken?
Gaat het leven van de kinderen op school je nauw aan het hart? Houd je ervan om mee te
denken over beleid van de school? Vind je het prettig om daarin te adviseren en zelfs in mee
te mogen beslissen? Behoren brainstormen, debatteren en discussiëren tot jouw kwaliteiten
en ben je ook nog bereid om daar af en toe een avond vrije tijd voor in te leveren? Lees dan
snel verder, want die kans kunnen wij je nu bieden.
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Als MR van De Sjofar zijn we op zoek naar nieuwe leden in de oudergeleding. Met 4 ouders
en 4 leerkrachten vormen wij de complete MR.
We zetten ons actief in voor een zo optimaal mogelijke inzet van alle middelen die de school
tot haar beschikking heeft. Daarin adviseren wij de directie en beslissen op sommige onderwerpen zelfs mee. Er is een goede sfeer en we hechten veel waarde aan een efficiënte en
professionele manier van werken.
Na een periode van 3 jaar verloopt aan het einde van dit schooljaar de termijn van 3 ouders.
Te weten: Peter Regelink, Marian van Burg en Rianne van der Lugt. Marian zal zich herkiesbaar stellen voor een tweede termijn. Peter en Rianne doen dit niet. Hierdoor is er ruimte voor
nieuwe ouders.
Ben je op dit moment nog steeds enthousiast, we kunnen ons haast niet voorstellen dat dit
niet zo is, stuur dan voor vrijdag 17 mei een mail naar mrsjofar@pcboapeldoorn.nl
Agenda
10 mei
14 t/m 17 mei
17 mei
22 mei
23 mei
29 mei
30 en 31 mei

Juffendag groepen 1 en 2
Avondvierdaagse Beekbergen
Groepen 1 en 2 vrij
Spreekuur Nicole de Leer CJG 8.30-9.30 uur
Nieuwsbrief 18
Streetwise
Kleedjesmarkt
Vrije dagen Hemelvaart

Sport van de maand mei en juni
Decathlon Sport van de maand bestaat ruim 20 jaar en is
dé manier voor basisschoolkinderen om op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met verschillende sporten en sportverenigingen uit de omgeving van
Apeldoorn. Door deel te nemen aan verschillende sporten
kun je ontdekken welke sport het beste bij jou past!
Hieronder staan de sporten die in juni aan de beurt zijn.
Inschrijven voor deze sporten kan voor de sport van de
maand in juni tot 24 mei via de website:
www.sportvandemaand.nl
Sport
BMX

Wanneer
4, 11, 18 en 25 juni

Wie
Groep 4, 5, 6, 7 en 8

Karate (in juni)

5, 12, 19 en 26 juni

Groep 4, 5, 6, 7 en 8

Skeeleren

12, 19, 26 juni

Groep 6, 7 en 8

Bootcamp

6, 13, 20 en 27 juni

Groep 6, 7 en 8

Om deel te nemen aan de sporten van "Sport van de Maand" wordt er jaarlijks eenmalig een
bijdrage van € 2,50 per kind gevraagd. Bij de eerste keer aanmelden wordt u verzocht om een
betaling voor uw kind(eren) die u heeft opgegeven in uw account te voldoen. Voegt u later in
het jaar alsnog een kind extra toe, dan betaalt u ook voor dit kind €2,50. Uw kind sport dus
voor € 2,50 van september tot en met juni bij zoveel activiteiten van Sport van de maand als
hij/zij graag wil.
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