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Jaargang 20 – nieuwsbrief 16  – 14 mei 2020 

 

……en dan gaan we weer naar school 

Wat fijn dat we vanaf maandag de kinderen weer op school zien en wat loopt het naar school 

brengen goed en plezierig. Het is voor sommige kleuters best pittig om bij het hek afscheid te 

moeten nemen van papa of mama. Fijn dat alle ouders/verzorgers en kinderen zich zo goed 

aan de afspraken houden. Het halen en brengen op verschillende tijden brengt met zich mee 

dat sommige ouders wel eens even moeten wachten.  

We willen graag de eerste tijd zo voorzichtig mogelijk zijn en als alles goed gaat en de be-

smettingen stijgen niet, kunnen we de afspraken wat versoepelen. We weten ook nog niet hoe 

het na 1 juni gaat. We zijn blij en dankbaar dat het team gezond is en dat alle leerkrachten het 

werk voor de groep weer kunnen oppakken. We weten dat in sommige gezinnen ou-

ders/verzorgers ziek zijn of zijn geweest door het coronavirus. We wensen deze ou-

ders/verzorgers een spoedig herstel toe. 

 

Kamp en schoolreisjes 

Helaas kan het kamp voor groep 7 en de schoolreisjes voor de andere groepen dit cursusjaar 

niet doorgaan. Als het kan, laten we de schoolreisjes doorgaan in september. We weten ech-

ter nog niet of het dan mogelijk is om met een bus op pad te gaan. Het kan ook zijn dat het 

doorgeschoven wordt naar mei. Het kamp voor groep 7 wordt ook doorgeschoven naar vol-

gend cursusjaar. We denken erover om dan met de groepen 7, 7/8 en 8 tegelijk op kamp te 

gaan in mei of juni. We wachten de ontwikkelingen af en zo gauw we meer weten, hoort u van 

ons. 

 

Team 

We leven mee met juf Marian. In november heeft ze haar been gebroken en ze is in de afge-

lopen tijd verschillende keren geopereerd. Ze wacht nu op een oproep voor de laatste opera-

tie. Wat heeft zij een lange weg te gaan. 

Afgelopen januari was Lowieke Zandsteeg 2 jaar ziek. Er moet dan gekeken worden of ie-

mand nog terug kan keren in haar functie. Hier is bij Lowieke ook naar gekeken en ondanks 

dat er gelukkig veel is verbeterd, is er  geconstateerd dat werken voor de groep nu nog niet 

gaat lukken. PCBO heeft in overleg met Lowieke besloten dat haar dienstverband bij PCBO 

per 1 juni wordt beëindigd. 

Lowieke vindt dit jammer maar realiseert zich  ook dat het nu nog niet gaat lukken om haar 

werk als leerkracht weer op te pakken. Lowieke ervaart het bezig zijn op De Sjofar als een 

bekende en warme tussenstop. Vandaar uit hoopt ze indien haar gezondheid het toelaat ver-

der te gaan op de zoektocht naar passende werkzaamheden. Omdat ze het fijn vindt nog wel 

verbinding met ons en de kinderen te houden, blijft ze voorlopig twee keer in de week twee uur 

komen om groepjes kleuters te begeleiden. 
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Vakantiegeld samen delen 

Elk jaar vraag ik aandacht voor deze actie waar veel kerken in Apeldoorn aan mee doen. U 

kunt geld ontvangen als u dit nodig heeft en ook geld geven. Voor meer informatie: zie bijge-

voegde folder in de bijlage. 

 

Felicitaties 

Een nieuw leven ons gegeven 

Het wonder is groot en jij zo klein 

Een kostbaar geschenk, waar wij dankbaar voor zijn 

Wat mooi als je zo door je ouders ontvangen wordt. In de afgelopen 

weken zijn er 2 meisjes en een jongen geboren. In het gezin van John 

en Miriam Edens is Esmee geboren. Een zusje voor Lisa in groep 

1/2B en Sophie. In het gezin van Jeroen en Jeanette Wiskerke is Jan-

ne geboren. Een zusje voor Jula in groep 1/2B en voor Joa in groep 

6.  In het gezin van de familie Koelewijn is Micha Ezra geboren. Een 

broertje voor Sarah in groep 1/2B en Juda in groep 1. Hartelijke felicitaties van het team van 

De Sjofar en wij wensen jullie alle goeds voor jullie kinderen en Gods zegen voor de toekomst. 

 

Vriendelijke groet,  

mede namens het team, 

Suze de Vries 

 

Welkom op school 

Hailey van der Vaart groep 3 

Jason van der Vaart  groep 1 

Juda Koelewijn   groep 1 

Micha Kruyswijk   groep 1 

Sem Ottow     groep 1 

 

Van de MR 

Beste allemaal, 

In de afgelopen periode heeft de MR twee keer vergaderd. De eerste vergadering spraken we 

naast de monitoring van een aantal jaarplanonderwerpen ook de concept groepenverde-

ling  door en gaven ons advies. Daarnaast hebben we nagedacht over goede zichtbaarheid 

van de MR.  

Het tweede overleg werd grotendeels in beslag genomen door het meedenken met / adviseren 

van het MT over het heropenen van de school. Een behoorlijke puzzel, we hopen dat het voor 

kinderen, leerkrachten en ouders zo duidelijk mogelijk is. Ook keken we terug op deze periode 

van thuisonderwijs, hoe we dit als ouders en als leerkrachten hebben ervaren. In de samen-

stelling van de MR concludeerden we dat de formele communicatie over het algemeen goed 

was en dat het fijn was om daarnaast persoonlijk contact met de leerkrachten van de kinderen 

te hebben. Bijzonder hoe flexibel leerkrachten én ouders zijn (geweest)! 

4 juni a.s. is nog een extra MR overleg ingepland om een aantal besluiten te voorzien van in-

stemming/advies. 

Spreek gerust één van ons aan/  

stel uw vragen via mrsjofar@pcboapeldoorn.nl  

 

MR-lid gezocht! 

Gaat het leven van de kinderen op school je aan het hart? Houd je ervan om mee te denken 

over het beleid van de school? Vind je het prettig om daarin te adviseren en zelfs over mee te 

mogen beslissen? Behoren brainstormen, debatteren en discussiëren tot jouw kwaliteiten en 
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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. 

De MR van de Sjofar bestaat uit vier ouders (oudergeleding) en vier leerkrachten (personeels-

geleding). Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een nieuw lid in de ou-

dergeleding.  

Als MR maken we ons sterk 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 (middels instemmingsrecht). Er is een goede sfeer en 

we hechten veel waarde aan een efficiënte en professionele ma-

nier van werken. 

Na een periode van 3 jaar verloopt aan het einde van dit school-

jaar de zittingstermijn van één van de ouders uit de MR (Kristel 

van der Stege). Hierdoor is er ruimte voor een nieuwe ouder. Misschien ben jij die ouder wel?!  

Als je enthousiast geworden bent: laat het ons weten! Stuur voor woensdag 3 juni een mail 

naar mrsjofar@pcboapeldoorn.nl 

Ook voor meer informatie kun je ons mailen, of één van de MR-leden contacten. 

  

Met vriendelijke groet, 

MR De Sjofar 

Hannah van Dijken, Judith van Garderen, Agnes Kievit, Karoline van Putten, 

Marian van Burg, Arie J. Godschalk, Everdina van Olst, Kristel van der Stege 

 

Proeftuintjesproject 4 

Verwerken wat we meemaken? (nog een keer over Corona…) 

In de afgelopen weken hebben we met elkaar veel meegemaakt. Nu gaan de kinderen (zij het 

in halve groepen) gelukkig weer naar school. Wat doet deze Coronatijd met ons als volwasse-

ne en met je kind? Dat zijn dingen die ons allemaal bezig houden. Wat we laten zien is vaak 

maar het topje van de ijsberg, daaronder gaat een veel groter deel schuil. Als daar geen aan-

dacht voor is, kan er boven de ijsberg gedrag zichtbaar worden waar we wat mee moeten. 

Zo hebben we op school aandacht besteed aan wat je allemaal gedaan hebt toen je thuis was 

en hoe je dat hebt beleefd. Je hebt elkaar een tijd niet gezien en moet weer aan elkaar wen-

nen. Wat jij hebt meegemaakt is anders dan wat ik heb meegemaakt. 

We steken als leerkracht in op de mogelijkheid om hierbij verhalen en ook emoties met elkaar 

te delen. Daarbij komen ook veel positieve dingen naar boven. Noem al die dingen eens op 

waar je blij over bent nu je weer naar school kunt. Wat vond je leuk aan thuiswerken? Oefe-

ningen met praatkaartjes, elkaar interviewen, een spel als ‘over de streep’, het rijgen van een 

ketting met kralen van mooie, leuke, blije gedachtes, erover tekenen… Wat deed je toen je je 

boos voelde of gefrustreerd of verdrietig? Het zijn allemaal dingen die ons helpen ons innerlijk 

te duiden, dingen een plek te geven.  

Je zelfbeeld, talent en overtuigingen beïnvloeden je gedrag (zie afbeelding 1) Wat mooi dat wij 

daar ook de Bijbelse boodschap bij kunnen gebruiken! Door te werken aan een goed zelfbeeld 

(ik heb talent!), door uit te gaan van positieve gedachtes (wat fijn dat ik mijn klasgenoten weer 

zie!), door een kind vanaf de zijlijn aan te moedigen, ontwikkelt het veerkracht en wordt het 

een sterk positief mens. Dat wordt zichtbaar in gedrag. Afbeelding 2 een voorbeeld van posi-

tieve gedachten onder het zichtbare oppervlak van de ijsberg. Het effect? Mooi om daar over 

na te denken….  

Juul van der Ziel 

mailto:mrsjofar@pcboapeldoorn.nl
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Agenda 

21 en 22 mei Vrije dagen rond Hemelvaart 

29 mei/ 1 juni Vrije dagen rond Pinksteren 

4 juni    Nieuwsbrief 17 

 


