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Jaargang 20 - nieuwsbrief 9 – 16 januari 2020 

 

Allereerst wil ik u en uw gezin een gezegend 2020 wensen. We gaan er met elkaar ons best 

voor doen om er voor uw kind(eren) op school een goed jaar van te maken. 

 

Team 

Helaas hebben we in ons team te maken met enkele zieken. Marian Voorberg heeft haar been 

gebroken (een open beenbreuk) en helaas gaat de genezing niet zo voorspoedig. De wond wil 

niet dicht. Rieneke Wassink is zwanger maar het lukt haar niet meer om werk en zwanger zijn 

te combineren  vanwege buikklachten. Ook Lowieke Zandsteeg is al geruime tijd ziek. We leven 

mee met deze teamleden en hopen en bidden op herstel. 

 

Staken 30 en 31 januari 

Vorige week heeft u een brief ontvangen van de raad van bestuur over de staking van 30 en 31 

januari. In die week valt ook een studiedag. We begrijpen dat het voor veel gezinnen een grote 

puzzel is om de opvang van de kinderen geregeld te krijgen. We hebben wel even gekeken of 

we de studiedag konden verzetten maar dit is niet mogelijk. Het is een dag waarop alle leer-

krachten op school zijn om rapporten en groepsplannen te maken en waarop we met elkaar de 

CITO resultaten bespreken. Als we deze dag naar voren halen, zijn de CITO-resultaten nog niet 

klaar en als we deze dag uitstellen zijn de rapporten niet op tijd klaar. Sommige ouders vragen 

zich af waarom er nog gestaakt moet worden omdat er nu wel een CAO is afgesloten. Dat klopt 

en daar zijn we ook blij mee. Wat nog een groot probleem is, is het tekort aan leerkrachten. Op 

de stakingsdagen gaan we als teams van de PCBO scholen onder andere nadenken over op-

lossingen voor het tekort aan leraren. Om u een voorbeeld te geven: Maandag en dinsdag was 

de vervangster van Marian Voorberg ziek. PCBO had geen vervanger meer beschikbaar. Maan-

dag hebben we de vervanging intern opgelost. De unitleider bovenbouw, Corianne Scheltens, 

is voor groep 6/7 gegaan. Gevolg was wel dat de plusgroepen niet door konden gaan en ’s 

middags kon ze niet op klassenbezoek bij een leerkracht. Dinsdag is groep 6/7 vrij geweest. 

Deze dingen komen de kwaliteit niet ten goede. In de grote steden is het probleem van het tekort 

aan leerkrachten nog groter en ook in Apeldoorn merken we dat het tekort steeds nijpender 

wordt. Na 30 en 31 januari zal ik u vertellen hoe deze dagen verlopen zijn. 

 

Ouderpanel dinsdag 28 januari 

Op de kalender staat op dinsdag 28 januari een ouderpanel gepland. Hierbij nodig ik u als ou-

ders en/of verzorgers uit voor deze avond. We starten om half acht. Alle ouders zijn op deze 

avond welkom. Op een ouderpanel willen we als school met ouders in gesprek gaan over een 

onderwerp. We vinden het belangrijk om te horen hoe ouders en/of verzorgers over dit onder-

werp denken. Naast het bespreken van een onderwerp ruim ik ook tijd in om vragen te stellen 

over dingen die de school aangaan. Op zo’n ouderpanel gaat het niet over de ontwikkeling van 

uw kind(eren) Het hoofonderwerp van deze avond zal zijn: Ouderbetrokkenheid. We willen 

graag met elkaar in gesprek gaan over vragen als: Wat verstaan we onder ouderbetrokkenheid, 
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wat vinden we van de ouderbetrokkenheid op De Sjofar? Zijn er aandachtspunten? We hopen 

op uw aanwezigheid. 

 

Parkeren 

We hebben te maken met veel regenachtige 

dagen de afgelopen weken. Veel kinderen 

worden dan met de auto naar school ge-

bracht. Wilt u er aan denken dat er een par-

keerverbod is voor een deel aan de overkant 

van de Glazeniershorst? Verderop in de wijk 

is meestal nog wel een parkeerplaats te vin-

den. U moet alleen iets verder lopen. Het gaat 

om de veiligheid van alle kinderen. Alvast 

hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Vriendelijke groet, mede namens het team, 

Suze de Vries 

 

Oliebollen en schaken 

Ik ben Sara Thiessens en ik mocht wat vertellen over het oliebollen schaken. 

Ik vond het oliebollen schaken erg leuk! Als eerste deden we doorgeef schaken. Dat is gewoon 

schaken. Maar als je een stuk geslagen hebt moet je dat aan degene naast je geven. Daarna 

mochten we een heerlijke oliebol. En toen deden we een loterij. Als laatste had de meester nog 

wat mededelingen gedaan en nog wat prijzen uitgedeeld. En toen was het afgelopen.                                                 

                
 

 

 
In het kader van de Nationale Voorleesdagen, staat woensdag 29 januari het prentenboek van 

het jaar Moppereend centraal in de groepen 1-2. Dit jaar is er geen voorleesontbijt, maar wordt 

het prentenboek op een interactieve en uitgebreide manier voorgelezen aan de kinderen. We 

vinden het voorlezen heel belangrijk. In ons onderwijs is veel aandacht voor verschillende soor-

ten boeken. Voorlezen heeft namelijk een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbe-

grip. Naast de taalontwikkeling is voorlezen gewoon leuk! Ook u kunt thuis leuke momenten 

beleven wanneer u prentenboeken voorleest. Ideeën hiervoor krijgen de kinderen op woensdag 

29 januari mee naar huis.    
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Het verhaal van moppereend gaat als volgt: 

Moppereend gaat gedurende het verhaal van mopperig naar ex-

treem chagrijnig. De andere dieren, die haar juist proberen op te 

vrolijken door te vragen of ze met hen wil meedoen, worden uitein-

delijk allemaal aangestoken door het gechagrijn van eend. Onder-

tussen wordt het donderwolkje boven moppereend groter en groter 

tot het een ‘megantische’ zwarte wolk is geworden. En wat krijg je 

dan? De boel barst los: regen, dansende dieren in de plassen en tot 

slot een prachtige regenboog. Een mooie conclusie: hoe donker de 

wolken ook worden, ooit komt er een einde aan.  

Fijne voorleesmomenten toegewenst!                                                                                                                                                

 

 

 

De week van gebed 19 t/m 26 januari 

“Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”. 

Naar Handelingen 28:2 

  

Voor de kinderen:  

Als je bidt, luistert God. 

Hij zorgt voor jou en ziet jou. 

Wist je dat? 

  

Je mag elke dag bidden. Eigenlijk is het gewoon praten. Zeggen tegen God wat je moeilijk vindt, 

of waar je blij om bent. Vragen of hij bij je vriend of vriendin wil zijn, of een familielid. 

  

In de Week van Gebed (19 t/m 26 januari) hebben we het op school over bidden. En we bidden 

ook voor elkaar. Je mag een zonnebloem-kaartje invullen met een vraag of wens waar jij voor 

wilt bidden. Aan het eind van de week neemt iedereen een ander kaartje mee naar huis. Zo bidt 

de hele school met elkaar mee. Hoe mooi is dat! 

  

We hopen dat deze speciale week jou helpt om te vertrouwen op God.  

Hij is er altijd voor jou.  

Voor de ouders: Samen met ouders van de gebedsgroep hebben we de Week van Gebed voor-

bereid. Elke maand, op maandagochtend komen ouders bij elkaar om samen te bidden voor de 

kinderen, de leerkrachten en de school. (Zie de flyer bij deze nieuwsbrief, van harte welkom om 

mee te bidden!) Bij het Zingen in de Hal op vrijdag 17 januari kondigen we de week van gebed 

aan.  

Kinderen mogen op een speciaal ‘zonnebloem’ kaartje hun gebedspunten schrijven. De zonne-

bloemkaartjes hangen we op in de grote hal en in de hal bij groep1/2. De kinderen krijgen deze 

vrijdag ook een speciaal boekje van de Week van Gebed mee. 

Groep 8 maakt een vlog over de Week van Gebed, deze vlog laten ze aan het eind van de Week 

van Gebed zien op vrijdag 24 januari tijdens het zingen in de hal. De gebedsgroep komt na het 

zingen in de hal om 9.00 uur bij elkaar om samen te bidden, van harte welkom om mee te 

bidden. De kinderen krijgen deze vrijdag de gelegenheid om een zonnebloem-gebedskaartje 

van een ander mee te nemen om zo te bidden voor een ander. Ook ouders kunnen een zonne-

bloemkaartje meenemen. Mooi om zo, kinderen, ouders en leerkrachten, met elkaar te bidden 

en voor elkaar te bidden. 

Het team van De Sjofar & de gebedsgroep  
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Beste ouders/verzorgers, 

 

We zijn ongeveer op de helft van het schooljaar. Ik kan u meedelen dat we al 78% van de 

ouderbijdrage binnen hebben! Ik wil de ouders bedanken die hun bijdrage hebben geleverd. 

Ook die meegedacht hebben om de betalingen rond te krijgen. 

Dit jaar zijn we begonnen om u de mogelijkheid te bieden te betalen dmv een IDEAL-link. Helaas 

is dat niet in alle gevallen goed gegaan. Volgend jaar proberen we het nog een keer, met de 

nieuwe kennis die we hebben opgedaan. 

 

Voor nu hoop ik dat u nog wil meewerken om dichterbij de 100% betaalde ouderbijdrage te 

komen. Wat kunt u doen: 

• Nog een keer in Parro kijken of u berichten hebt staan vanuit 'Schoolkassa', dan kunt u 

het bijgevoegde linkje (nogmaals) testen. Als het werkt is de betaling snel gedaan. Dit 

moet u wel voor al uw kinderen op De Sjofar doen. 

• Of anders vraag ik u om de ouderbijdrage over te maken. Hierbij onze gegevens: 

 

NL30RABO0393292320  tnv Stichting beheer ouderfonds 

Zet bij de mededeling naam en groep van uw kind. 

(als u meer kinderen op De Sjofar heeft kan dat in 1 keer) 

 

 De hoogte van de ouderbijdrage voor dit schooljaar is als volgt berekend: 

• Voor 1 schoolgaand kind      : € 35,00 

• Voor 2 schoolgaande kinderen    : € 70,00 

• Voor 3 (of meer) schoolgaande kinderen : € 105,00   

 

Wij van de OR hopen op uw bijdrage zodat we dit schooljaar alle activiteiten door kunnen laten 

gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de OR van "De Sjofar" 

Anneke Pols 

(Penningmeester) 

 

N.B. De ouderbijdrage is een vrijwillige gift, waarmee de OR Belangrijke activiteiten binnen de 

school kan financieren. 

 

Sport van de maand februari 

Sport van de maand 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 november aan de beurt zijn. Je kunt je aanmelden voor 24 

januari via de website www.sportvandemaand.nl  
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Agenda 

13 – 24 januari Cito toetsen 

17 januari   Groepen 1 en 2 vrij 

27 januari   Studiedag team, leerlingen vrij 

28 januari   Ouderpanel 19.30 – 21.30 uur 

29 januari   Nationale Voorleesdag 

30 januari   Nieuwsbrief 10 

30-31 januari  Staking - geen school 

 


