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Jaargang 20 – nieuwsbrief 19 – 2 juli 2020 

 

Afscheid Jeannette van der Kolk 
Vandaag nemen we afscheid van Jeannette van der Kolk, omdat ze met  
pensioen gaat. Jeannette heeft 27 jaar op De Sjofar gewerkt. Lange  tijd 
als leerkracht. Ook heeft ze veel leerlingen individueel begeleid. De afge-
lopen jaren was zij administratief medewerker en heeft ze veel  onder-
steunende taken gedaan o.a. de nieuwsbrief. We hebben als team  veel 
waardering  voor het werk dat Jeannette voor de school heeft  gedaan. 
We zullen haar missen. We wensen haar ook vanaf deze plek  een goe-
de tijd toe en Gods zegen op haar verdere levenspad. 
 
Team 
We zijn blij dat we u kunnen vertellen dat het met Marian Voorberg beter gaat. Na een onge-
lukkige val met haar fiets in november brak zij haar been. Ze is nu 7 operaties verder en het 
gaat nu een stukje beter en kan ze aan haar revalidatie beginnen. Marian is af en toe weer op 
school en zij doet dan vooral IB-werkzaamheden. 
 
Daar gaat (ook) juf Judith! 

Nog even en dan gaat juf Judith van Garderen De Sjofar verlaten. We wil-
len dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom nodigen wij u van har-
te uit om juf Judith het allerbeste toe te wensen en haar uit te zwaaien. 
Hiervoor is gelegenheid op donderdag 16 juli van 14.15-15.00 uur. Bij 
goed weer staat juf Judith op het veld naast de school en kunt u daar (op 
gepaste afstand van elkaar en van juf Judith) haar persoonlijk bedanken. 
In de loop der jaren heeft juf Judith aan veel onderbouw kinderen lesgege-
ven en de laatste jaren ook in de bovenbouw, waar zij het Atelier verzorg-

de. We hopen dan ook dat veel ouders gebruik maken van deze gelegenheid om juf Judith het 
beste toe te wensen. 
 
Vervanging Judith en Rieneke 
Vorige week heeft u de groepsindeling ontvangen. Voor de vervanging van Judith krijgt Mari-
anne van Leer uitbreiding van haar uren op De Sjofar. Dat betekent dat groep 5 (cursusjaar 
2020-2021) van maandag tot en met vrijdag les krijgt van Marianne. 
Esther Heurneman gaat op maandag en dinsdag Rieneke Wassink vervangen die volledig 
ouderschapsverlof neemt. Dat betekent dat Esther op maandag en dinsdag in groep 1/2A 
werkt en op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 1/2B. Hiermee zijn nog niet alle uren 
van Judith en Rieneke vervangen. Hiermee is PCBO nog bezig. Zodra ik hierover meer infor-
matie heb, ontvangt u dit. 
 
Gevonden voorwerpen 
U kunt de gevonden voorwerpen nu niet in de hallen komen bekijken. Ik zal in de komende 
weken af en toe wat over het hek hangen dan kunt u kijken of er iets van uw kind tussen zit. 
Wilt u uw kind(eren) ook vragen alle spullen mee te laten nemen voor de zomervakantie? Al-
vast bedankt. 
 
Zomerschool via stichting Leergeld 
Onderaan deze brief is een bijlage gevoegd over een zomerschool in de zomervakantie. Kin-
deren die wat extra’s kunnen gebruiken, kunnen hiervoor opgegeven worden. 
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Kalender schooljaar 2020-2021 
In één van de eerste schoolweken van het nieuwe cursusjaar ontvangt u de kalender. Voor 
ouders die een rooster moeten doorgeven hierbij alvast de vakanties en vrije dagen: 
Vakanties en vrije dagen  

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 

Kerstvakantie 21 december tot en met 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 

Goede Vrijdag 
Tweede paasdag 

2 april 
5 april 

Meivakantie 26 april t/m 7 mei 

Hemelvaartsdag en vrije vrijdag 13 en 14 mei 

Tweede Pinksterdag 24 mei 

Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 
 
Studiedagen 8 oktober, 27 november, 3 februari, 26 april 
 

Vrije vrijdagen voor de groepen 1/2 11 en 25 september, 9 oktober 
6 en 20 november, 11 december 
5 en 19 janauri, 12 februari, 
12 en 26 maart, 16 april 
21 mei,11 en 25 juni, 9 juli 

 
Vriendelijke groet, mede namens het team, 
Suze de Vries 
 

Kennismaken met de nieuwe leerkracht en de lokaal-
verdeling 
Een spannend moment… wie wordt onze nieuwe juf, of wie 
worden onze nieuwe juffen en hoe gaat het allemaal in de 
nieuwe groep? Woensdag 8 juli gaan alle kinderen kennis 
maken met hun nieuwe juf(fen) in het nieuwe lokaal van 
11.00 – 12.00 uur. De kinderen komen op dezelfde tijd en 
dezelfde plaats naar buiten. 
Wat wordt de lokaalverdeling voor de nieuwe groepen? 
Groep 1/2A, 1/2B en 1/2C blijven in hetzelfde lokaal. 
Groep 3A komt in het lokaal van groep 3, groep 3B komt in het lokaal van groep 2/3 
Groep 4A komt in het lokaal van groep 4, groep 4B komt in het lokaal van groep 4/5 
Groep 5, groep 6 en groep 7 blijven in hetzelfde lokaal 
Groep 5/6 komt in het lokaal van groep 6/7 
Groep 7/8 komt in het lokaal van groep 8B 
Groep 8 komt in het lokaal van groep 8A 
 

Een belangrijk bericht voor de kinderen én ouders van de groepen 3 en 4! 

De landelijke bibliotheek heeft Vakantielezen ontwikkeld, een interactief leesproject waarmee 

kinderen uit groep 3 en 4 en hun ouders in de zomervakantie de leukste avonturen beleven. 

Vakantielezen met CODA: Ga mee op reis! 

Deze zomer is CODA jouw reisleider. Met dit gave spel van Vakantielezen beleef je de leukste 

avonturen. Zit jij in groep 3 of 4, dan krijg je van je juf of meester binnenkort de speciale land-

kaart. Te gek! Verzamel alle stickers, plak ze op deze landkaart en maak kans op leuke prij-

zen!                                                               

Zo doe je mee: Meld je samen met je ouders aan op www.vakantie-lezen.nl en maak de op-

drachten. 

· Heb je per land drie opdrachten gedaan? Schrijf het woord op en haal de sticker in een van 

de CODA-vestigingen. 

· Heb je alle stickers verzameld? Maak dan een foto van jezelf, mét de volle landkaart. 
· Stuur de foto in en maak kans op leuke prijzen. 
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Extra leuk! Kijk op www.coda-apeldoorn.nl/vakantielezen voor alle 
speciale zomerse Vakantielezen-activiteiten in CODA! Schrijf je in en 
doe meteen mee met een van de opdrachten. Met Vakantielezen wil 
CODA iedereen op een leuke en prettige manier stimuleren om ook 
in de zomervakantie te blijven lezen. Jouw kind heeft op school met 
zijn of haar leerkracht hard gewerkt aan leesvaardigheid – en hoe 
jammer zou het zijn als het leesniveau na de zomervakantie (te) ver 
is teruggezakt? Daarom is er Vakantielezen - om samen op schatten-
jacht te gaan. Jullie ‘reizen’ door landen waar je samen op zoek gaat 
naar de schat om vervolgens opdrachten af te ronden.  
Vakantielezen is tot en met 6 september online te spelen, zowel 
thuis, op vakantie als ook bij CODA. Daar vinden jullie niet alleen 
nieuwe boeken en de belonings-stickers, maar je kunt in CODA ook 

aan de opdrachten werken. 
 
Om mee te doen aan Vakantielezen hoeft je kind geen lid te zijn van CODA. Maar, wist je dat 
kinderen tot en met 17 jaar gratis lid zijn? Dit regel je heel eenvoudig via deze link; als je dit 
vóór 1 september doet, dan hoef je ook geen eenmalige kosten voor een CODA-pas te beta-
len! 

 

Speel FIFA-real life op het veld in de zomervakantie! 
Doe jij niets liever dan voetballen én FIFA spelen? Kom dan op woensdag 26 augustus naar 

de leukste voetbaldag van Apeldoorn! Een volledig verzorgde voetbaldag voor jongens en 

meiden van 7 t/m 14 jaar (er wordt ingedeeld op verschillende leeftijdsgroepen/vriendje 

/kwaliteit). Tijdens de voetbaldag speel je een aantal PlayStation FIFA Skill Games in 'real life' 

op het veld. Uiteraard combineren we dit weer met andere voetbalvormen en partijspelen. 

Locaties 

De dag vindt op 2 locaties plaats. De Field Games vinden plaats op het hoofdveld van CSV 

Apeldoorn en de beachvelden bij Orderbos. Waan je een echte prof en laat je rondrijden terwijl 

je een quiz speelt in de echte Go Ahead Eagles spelersbus! Dit is ook een onderdeel van de 

100% FIFA Field games dag. 

Show je skills! 

Heb jij ook altijd discussies met je vriendjes over wie nou echt de FIFA-

koning is? Kom dan naar de 100% FIFA Field Games! Je kunt samen met 

je vriendjes meedoen, maar je ontmoet ook vele andere kinderen. Behal-

ve dat het een superleuke dag is, leer je ook nog eens extra voetbal skills 

onder begeleiding van gediplomeerde trainers. 

 

Informatie 

Prijs: €25,- incl. 1x lunch en een gezond tussendoortje.  

Locatie: CSV Apeldoorn, 100% Football, Beachvelden Orderbos 

Datum: 26 augustus 2020 

Tijd: 09.00 t/m 15.30 uur 

Organisatie: Sportstimulering 

Uiterste inschrijfdatum: 19 augustus 

Inschrijven: klik hier om je in te schrijven  

 

Summer Camp 
Onderaan de nieuwsbrief, bijlage 2,vindt u een flyer van Summer Camp Apeldoorn, dé leuke 
en leerzame week voor alle basisschoolkinderen (4-11jaar) geheel in het Engels. 
 
 
 
 

https://sportstimulering.accres.nl/sportevenementen/activiteit/100-football-field-games
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De VakantieBieb app 
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van 
de Bibliotheek: een gratis app vol e-books 
en luisterboeken voor jong en oud! De Va-
kantieBieb-app is toegankelijk voor ieder-
een. Dus ook als leerlingen géén lid zijn van 
de Bibliotheek. 
In de app staan e-books zoals SuperDolfje 
van Paul van Loon en Lampje van Annet 
Schaap.  
Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboe-
ken in de app, zoals Floddertje van Annie 
M.G. Schmidt en De jacht op het schaduw-
dier van John Flanagan. 

  
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store. Van 1 juli tot en met 31 augustus. De 
verwachting is dat de app voor Android binnenkort ook beschikbaar is via Google Play. Kijk 
voor meer info op www.vakantiebieb.nl. 
  
Extra: winactie voor de jeugd! 
Vanaf 1 juli kunnen kinderen van 6 tot 18 jaar op vakantiebieb.nl/win, laten weten welk boek in 
de VakantieBieb hun favoriet is. Ze maken dan kans op een Beats Solo Pro koptelefoon. 
 
Jeugdbibliotheek.nl 
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de 
VakantieBieb nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. 
 

Agenda 

3 juli Groep 1/2 vrij 

8 juli Kijken in de nieuwe klas 

10 juli Groep ½ vrij 

13 juli Musical afscheid groep 8A 

14 juli Musical afscheid groep 8B 

15 juli Tweede rapport mee naar huis 
Laatste schooldag groep 8 

16 juli Nieuwsbrief 20 

17 juli Groepen 5 tm 8 ’s middags vrij 

20 juli tm 28 augustus Zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?info=YXowTzF4Q0wvUVVMSHQxZ0tyMmwvTWJsNWtHNThaUTdqbWdRMFM2WUZ4ajlRY3NHdEJEV1VsMkw3Mjh3T1F3ck5OcE52bDNZVFk2Mk9DV0xpb0dXY3dmRHlOY1NqaVJVQlF6ekhsQ1U5MVhGZjRwUFV3Y3Z5dWltb05FUnZCNHh5alpyRERyTEx5elh6Kzl3aHJsTVBnUHd5Tm1DaHQrUjVWSnE4YStWelJZPQ==&L=8981&F=H
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Bijlage 1 
 

Uitnodiging Zomerschool voor basisschoolkinderen 
Tijdens de zomer, 2 dagdelen per week, weer even in de schoolbanken. 
Een goede start voor het nieuwe schooljaar. 
  
Wat een mooie kans voor uw naar de basisschoolgaande kinderen: Zomerschool. 
In de zomervakantie hebben wij buddy’s klaarstaan in de vorm van Docent Zomer-
school, die  
1 op 1 met hen aan de slag gaan voor de vakken Nederlands en Rekenen. 
 
In een ontspannen sfeer kunnen de kinderen werken aan hun ontwikkeling en worden 
zij klaargestoomd voor een goede start van het nieuwe schooljaar. Zo lopen zij straks 
weer gelijk met – en hebben misschien zelfs een voorsprong op – hun medescholie-
ren! 
  
Wat houdt Zomerschool in? 
In de periode van 20 juli t/m 27 augustus gaat uw zoon of dochter 2 dagdelen naar 
school. Namelijk op dinsdagochtend en donderdagochtend van 09.00 – 12.00 uur. 
  
Er staat dan een groep student docenten klaar die zorgvuldig door ons zijn geselec-
teerd. Iedere docent gaat met maximaal 2 kinderen aan de slag; er is optimaal aan-
dacht voor uw kind en hij of zei komt tijdens de privélessen volledig tot zijn/ haar recht. 
  
In welke vakken wordt er lesgegeven? 
In Taal en Rekenen. Dit zijn belangrijke vakken als basis voor verder onderwijs. Het 
zijn ook de vakken waar, met name tijdens de zomervakantie, achterstand in wordt 
ontwikkeld. 
Er wordt lesgegeven volgens de methodiek 'Maatwerk'. Dit is een remediërend pro-
gramma en is voor alle kinderen van toepassing, aangepast op het groepsniveau van 
het kind. 
  
De stof van het afgelopen schooljaar wordt herhaald en door het privéonderwijs kan er 
ook extra aandacht gegeven worden aan de onderdelen waar het kind meer moeite 
mee heeft. 
  
Hoe ziet een dagdeel op de Zomerschool eruit? 
Om 09.00 uur worden de kinderen ontvangen. Na even de tijd te hebben genomen om 
bij te praten en de kinderen voor te bereiden op wat er die dag gaat gebeuren, gaan 
de docenten met hun Zomerschoolstudentjes aan de slag! 
  
Tijdens het eerste tijdsvak wordt er aandacht besteed aan Rekenen. Dan is er even 
een moment van (buiten) spelen en volgen er twee tijdsvakken, met tussenliggende 
pauzemomenten, waarin er aandacht wordt besteed aan Taal. 
  
De dag wordt steeds afgesloten met een gezellig spel- of muzikaal moment. En om 
12.00 uur vertrekken de studentjes dan weer naar huis. 
 
Een diploma? Ja zeker! 
Alle studentjes van de Zomerschool ontvangen aan het einde van dit programma een 
diploma als beloning voor hun inzet. Ook worden zij verwend met een cadeau die hun 
wordt aangeboden door de Bobbie Foundation. 
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Wij maken Zomerschool een leuke activiteit voor in de zomervakantie die uw kind ook 
nog eens een voorsprong op kan leveren voor het nieuwe schooljaar! 
 
Alles nog even op een rijtje:  
Periode           : 20 juli t/m 27 augustus 2020 
Welke dagen  : Iedere week dinsdag en donderdag van 09.00 – 12.00 uur 
Locatie           : PCBO De Ichthus, Kalmoesstraat 26 te Apeldoorn 
Voor wie         : Basisschoolkinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar 
Wat                 : 1 op 1 onderwijs (en maximaal 2 kinderen per docent) 
  
Aanmelden 
Zomerschool is een nieuw initiatief van Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst. Het 
aantal beschikbare plekken voor Zomerschool 2020 zijn daarom beperkt. Meld uw kin-
deren op tijd aan om in aanmerking te komen voor een plek in de Zomerschool. 
  
Houd er rekening mee dat als u uw kind(eren) aanmeldt wij verwachten dat, net zoals 
op de reguliere school, uw kinderen ook daadwerkelijk aanwezig zullen zijn. 
  
Aanmelden van basisschoolkinderen in de leeftijd van 6 – 12 jaar kunt u doen door het 
formulier in te vullen op http://www.project-leergeld.nl/aanmelden-leerling/ 
  
Wij nemen de aanmeldingen in behandeling en laten u tijdig weten of uw kind(eren) 
geplaatst kunnen worden op de Zomerschool. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.project-leergeld.nl/aanmelden-leerling/
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Bijlage 2 

 

 


