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Jaargang 20 - nr. 3 – 3 oktober 2019 

 

Pleinen 

Op het grote plein zijn twee bankjes geplaatst en op het kleuterplein een duikelrek, een doeltje 

en tafeltjes in de zandbak. Dit is betaald uit de reserves van de jaarlijkse ouderbijdrage. Het is 

fijn dat dit mogelijk is. Alle ouders/verzorgers hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijkse informatie-en ouderavond OR en MR 

We kijken terug op een goede informatie-en ouderavond. Er waren twee informatieronden in 

de groepen en een algemene ouderavond van een uur. Dit jaar hadden we de avond wat kor-

ter gemaakt in de hoop dat er meer ouders in de gelegenheid zouden zijn te komen. In som-

mige groepen waren veel ouders/verzorgers en in andere groepen wat minder. Ook lijkt het of 

er elk jaar wat minder ouders aanwezig zijn bij het algemene gedeelte. Het team, OR en MR 

staat open voor feedback. Wilt u ons via Parro laten weten hoe u de avond vond en wat mis-

schien voor verbetering vatbaar is. Alvast bedankt. 

 

Open dag 

Woensdag 9 oktober is er weer een open dag van alle basisscholen in Apeldoorn. Ou-

ders/verzorgers die belangstelling hebben, voor onze school zijn welkom tussen 9.00 en 12.00 

uur. 

 

Leerlingen aanmelden 

Ik hoop dat broertjes en of zusjes die dit cursusjaar nog vier jaar worden, zijn aangemeld. Zo 

niet, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen? 
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Verlof aanvragen 

Het kan zijn dat u vanwege een bijzondere gebeurtenis verlof moet aanvragen voor uw 

kind(eren). Wilt u dit tijdig doen? Het gebeurt regelmatig dat dit erg laat aangevraagd wordt. 

 

Studiedag 

Aanstaande donderdag heeft het team een studiedag en zijn de kinderen vrij. 

Vriendelijke groet, namens het team 

Suze de Vries 

 

                                        

Op Reis! Is het thema van de Christelijke Kinderboekenmaand waar alle groepen van De Sjo-

far aan mee doen. Het sluit ook prachtig aan bij het thema van de Opening van het School-

jaar.   

Op Reis! Bijna iedereen reist wel eens. Naar school of naar je werk, of je maakt een reis tij-

dens de vakantie. We kunnen verhalen delen van de reizen die we maken (ja, de ansichtkaar-

ten liggen ook op de boekentafel in de grote hal, die zijn zo mooi om te lezen!). We hebben 

deze weken geluisterd naar het verhaal van Noach, hij ging op reis, Abraham ging op reis. Zo 

staan in de Bijbel nog veel meer verhalen over reizen.  

 

Allemaal maken we onze reis door het leven. Maar 

met een verhaal uit een boek kom je overal. Lekker 

in de hangmat, of languit op de bank of weggekro-

pen onder je dekens (met een zaklamp) en je bent 

ineens ver weg in het verhaal.  In de Kinderboe-

kenmaand zijn er een aantal activiteiten om het le-

zen te stimuleren. Elke groep krijgt een actieboek 

om uit te lezen (of voor te lezen). De actieboeken 

zijn bij de afsluiting van de Kinderboekenmaand, 

vrijdag 18 oktober, ook te koop. Bij het zingen in de 

hal zingen we enkele liederen van de CD ‘Op reis’, 

ook deze CD zal te koop zijn bij de kraam van de 

CLC.. Wat doen we nog meer…  

  

Voorleeskampioen  

In de bovenbouw wordt in elke groep de voorleeswedstrijd gehouden. Voor de groepen 7 en 8 

extra spannend want: Wie wordt “de voorleeskampioen van De Sjofar”. Kinderen van groep 7 

en groep 8 strijden 15 oktober om het voorleeskampioenschap. Een speciale jury luistert mee. 

De voorleeskampioen van De Sjofar gaat door naar de volgende ronde: wie wordt voorlees-

kampioen van Apeldoorn.   

  

Vrijdag 18 oktober is dé boekendag. Er komt een boekenkraam met de actieboeken en de 

actie cd van de CLC én we organiseren een boekenmarkt. De opbrengst van de verkoop van 

de boeken van de boekenmarkt is voor James. James is ons Compassionkind.   
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De boekenkraam van de CLC:   

In de kraam van de CLC mogen alle ouders vrijdagochtend vanaf 9.00-9.30 uur of vrijdagoch-

tend van 11.15 – 11.40 uur en van 12.00 – 12.30 uur de actieboeken en de actie cd van de 

Christelijke Kinderboekenmaand kopen.   

   

Met Muisje Gijs op wereldreis, geschikt voor groep 1 – 3  €6,95  

Op wereldreis, geschikt voor groep 3, 4, 5 en 6   €5,95  

Plan B, geschikt voor groep 7 en 8  €5,95  

CD ‘Op Reis’  €6,95  

  

De leerlingen van groep 4 t/m groep 8 mogen vrijdagochtend zelf langs de boekenkraam gaan 

om de actieboeken te kopen (denkt u er dan aan om ze geld mee te geven?)    

 

De boekenmarkt voor kinderen:    

De kinderen van groep 1 t/m groep 8 mogen zelf kinderboeken van huis meenemen die ze 

willen verkopen op de boekenmarkt (de boeken mogen vanaf dinsdag 15 oktober t/m vrijdag 

18 oktober in een plastic tas meegenomen worden naar school). Ze mogen de boeken aan 

elkaar verkopen voor € 0,50 per boek. Dit gebeurt op vrijdagochtend 18 oktober. Denkt u er-

aan om ze geld mee te geven? De groepen 1/2 kijken en kopen bij elkaar en bij de groepen 3 

en 4. De groepen 3 en 4 kijken en kopen bij de groepen 1/2 en de groepen 3, 4 en 5. De kin-

deren van groep 5 t/m groep 8 kijken en kopen bij elkaar en bij de groepen 3 en 4. Al het geld 

dat wordt verdiend is voor James. We hopen natuurlijk dat alle boeken verkocht worden! Lukt 

dat niet helemaal dan krijgen de kinderen hun eigen boeken weer mee naar huis.    

 

Er komt ook een boekenmarkt voor volwassenen!   

Hebt u thuis boeken die u graag wilt delen met anderen, neem ze mee naar school voor de 

boekenmarkt! In de grote hal verzamelen we deze boeken op de tafels die klaarstaan vanaf 

maandag 14 oktober. Deze boeken worden voor € 1,- verkocht en de opbrengst van deze 

verkoop zal ook naar James gaan. Op de momenten dat de 

boekenkraam van de CLC geopend is kunt u ook snuffelen 

op de boekenmarkt voor volwassenen. Boeken die niet 

verkocht worden brengen we naar de Kringloop of u neemt 

uw eigen, niet verkochte boeken, weer mee naar huis.    

   

We hopen dat we met elkaar veel leesplezier zullen bele-

ven én natuurlijk dat we een mooie opbrengst voor James 

krijgen!   

   

Agenda 

4 oktober  Groepen 1 en 2 vrij 

7 oktober  Schoonmaakavond 

9 oktober   PCBO Open dag 

10 oktober  Studiedag team, leerlingen vrij 

17 oktober  Nieuwsbrief 4 

18 oktober  Afsluiting Chr. Kinderboekenmaand 

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

 

 

 


