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Ouder gesprekken en ouder/kindgesprekken 

Zoals u in de eerste nieuwsbrief heeft kunnen lezen organiseren wij de 

gesprekken met ouders vanaf dit cursusjaar op een andere manier. In 

de derde en vierde schoolweek hebben alle ouders/verzorgers de gele-

genheid gehad met de leerkrachten te spreken. In de groepen 5-8 wa-

ren de kinderen hierbij ook aanwezig 

In november zullen de tussentijdse kwartiergesprekken plaatsvinden. U 

heeft dat misschien op de kalender zien staan. De leerkrachten zullen 

de ouders uitnodigen met wie ze graag willen spreken omdat er zorg is 

of omdat de ontwikkeling van het kind daarom vraagt. Ontvangt u geen uitnodiging dan weet u 

hoe dit komt en mag u ervan uitgaan dat er geen bijzonderheden zijn. Heeft u zelf iets wat 

belangrijk is om te delen met de leerkrachten en wilt u toch graag met de leerkracht spreken, 

dat kan uiteraard. U kunt dan zelf contact opnemen met de leerkracht om een afspraak te ma-

ken. Voor de groepen 5-8 geldt dat het kind hierbij aanwezig mag zijn maar het hoeft niet. 

 

Team 

Juf Géke Hop (groep 2/3) heeft met ingang van 1 januari 2020 een baan in Nunspeet. Ze heeft 

10,5 jaar op De Sjofar gewerkt. Wij zijn blij dat zij zo lang bij ons heeft gewerkt. Géke woont in 

Nunspeet en is blij dat ze met haar nieuwe baan geen reistijd meer heeft. Wij vinden het jam-

mer dat Géke ons gaat verlaten maar begrijpen haar keuze om dichter bij haar woonplek te 

werken. PCBO is inmiddels intern en extern aan het werven voor een nieuwe leerkracht. Als u 

in uw netwerk mensen heeft die in het onderwijs werken, wilt u ze dan opmerkzaam maken op 

deze vacature? Zie de website van PCBO: https://pcboapeldoorn.nl. T.z.t. wordt u geïnfor-

meerd hoe en wanneer we afscheid nemen van Géke. 

 

Schoolkassa – ouderbijdrage 

Een paar weken geleden heeft u een betaalverzoek van de OR gekregen via Parro on de jaar-

lijkse ouderbijdrage te betalen. Voor het eerst gaat dit via het programma Schoolkassa. Wij 

zijn blij dat we u kunnen vertellen dat we al bijna 60 % van de totale ouderbijdrage binnen 

hebben. Hartelijk dank dat u zo snel heeft gereageerd. Van een aantal ou-

ders/verzorgers hoorden we dat zij geen betaalverzoek hebben gekregen. 

Wat hiervan de oorzaak is, is moeilijk te achterhalen omdat het systeem 

aangeeft dat alle ouders een betaalverzoek hebben gekregen. Als u ook 

geen betaalverzoek heeft gekregen, wilt u dat dan laten weten via e-mail 

naar orsjofar@pcboapeldoorn.nl?  

 

Staken 

We vinden het jammer dat er dit weekend zo veel onrust en onduidelijkheid was over het wel 

of niet staken. Sommige ouders/verzorgers van De Sjofar zijn tegen staken en begrijpen niet 

dat de leerkrachten van De Sjofar staken. Woensdag was het ook dankdag. Er zijn ook ouders 

die het juist jammer vinden dat de school niet helemaal dicht ging. Er kwamen verschillende 

https://pcboapeldoorn.nl/
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berichten en meningen bij mij binnen. Staken is een individueel recht en iedere leerkracht 

maakt een persoonlijke keuze om wel of niet te staken. Wat we delen, zijn de zorgen over het 

tekort aan leerkrachten en de hoge werkdruk van de leerkrachten. We zijn blij met de toege-

zegde 460 miljoen maar willen ook graag structurele oplossingen. We hopen en bidden dat er 

goede oplossingen mogen komen voor de ervaren problemen.  

 

Welkom op school  

Florieke Goedhart groep 1A 

Danique Xhofleer groep 1A 

Levi Smids  groep 1B 

Fede Figge  groep 1C 

 

Vriendelijke groet, mede namens het team, 

Suze de Vries 

 

 

Afsluiting van ‘Op reis’, de Christelijke Kinderboekenmaand    

De vrijdag voor de herfstvakantie hebben we de Christelijke Kinderboeken-

maand afgesloten met een geweldige boekenmarkt én de boekenkraam 

van de CLC waar de actieboeken van de Christelijke Kinderboekenmaand 

en de actie cd zijn verkocht. De opbrengst van de boekenmarkt was € 597,- (voor James, ons 

sponsorkind van Compassion). 

Allemaal heel hartelijk dank voor het verkopen en kopen van zoveel boeken! En… we hebben 

een nieuwe voorleeskampioen op De Sjofar: Sem Schouten heeft de voorleeswedstrijd ge-

wonnen! Hij vertegenwoordigt onze school bij de Apeldoornse Voorleeswedstrijd. 

 

Kijken in de klas     

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de groep van 

uw kind. In de ouder-kalender leest u de dagen waarop u kunt komen. Via 

Parro ontvangt u vandaag of morgen een uitnodiging en kunt u zich opge-

ven. Voor elk kijkmoment zal er plaats zijn voor 7 personen, dit kan per 

groep verschillend zijn. Voor de rust in de groep vragen we u op tijd in de klas te zijn en niet 

halverwege te gaan wisselen. Heeft u meerdere kinderen op school, dan kunt u zich voor 

meerdere kijkmomenten opgeven. Jongere broertjes of zusjes mogen niet mee.  We hopen u 

op één van de kijkdagen te zien. 

 

ZOA kruidnotenactie 2019  

 Misschien heeft u ze al geproefd: de heerlijke kruidnoten  van de 

ZOA kruidnotenactie vorig jaar. Ook dit jaar doen we weer mee met 

de kruidnotenactie van de ZOA. Hoe werkt de actie? Maandag 18 november is er voor de kin-

deren van groep 5 en groep 6 een presentatie van de ZOA. Deze presentatie is meteen het 

startsein van de actie. Alle leerlingen van groep 5 en 6 (groep 4/5, 5, 6,  6/7) krijgen 5 zakken 

kruidnoten mee om te verkopen. Eén zak heerlijke kruidnoten kost € 2,75. Van elk verkocht 

zakje is € 1,- bestemd voor het werk van ZOA. Het werk van ZOA is nog steeds hard nodig. 

Door oorlogen en rampen zijn wereldwijd meer mensen dan ooit tevoren op de vlucht. Voor 

hen is het elke dag de vraag hoe ze aan drinkwater komen, of er eten is, of familie en vrienden 

nog leven en of ze ooit weer naar huis kunnen.  Als de kruidnoten verkocht zijn wordt het tota-

le bedrag (€ 13,75) ingeleverd bij de juf (uiterlijk 2 december, mag ook eerder). De actie slui-

ten we af in de week van het Sinterklaasfeest op 2 december. Allemaal heel veel succes bij 

het verkopen van de kruidnoten! En voor alle kopers: eet smakelijk!  
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Sport van de maand december 

Sport van de maand  is dé manier voor basisschoolkinderen om op een laagdrempelige ma-

nier 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 november aan de beurt zijn. Je kunt je aanmelden voor 23 

november via de website www.sportvandemaand.nl 

 

 
 

Agenda 

19 november  Kijken in de klas  

21 november  Kijken in de klas 

   Nieuwsbrief 6 

22 november  Groepen 1 en 2 vrij 

25 november  Kijken in de klas 

27 november  Kijken in de klas 

 

 

 

 


