Jaargang 21 – Nieuwsbrief 1 – 3 september 2020
Start schooljaar
\e hebben een goede start gemaakt deze week. We zijn blij dat alle kinderen weer gezond terugkeerden na de vakantie. Het is fijn dat u ons het vertrouwen geeft om uw kind(eren) onderwijs
te geven. In onze visie staat: “Iedereen telt mee. Het is mooi om als school samen het avontuur
aan te gaan om een stukje van het geheim van het leren van elk kind te ontdekken.” Wij gaan
weer ons best doen het komende cursusjaar om dit avontuur aan te gaan. Elk kind mag schitteren als een parel in Gods Hand. Daarbij willen we hen ook leren dat we daarom ook zuinig
zijn om alle “parels” om je heen. We hopen er als team samen met u en de kinderen weer een
goed jaar van te maken.
Informatieavond
U bent gewend dat er in september een informatieavond wordt gehouden. Op deze avond krijgt
u in de groep van uw kind(eren) informatie over de groep en de OR en MR presenteren hun
jaarverslag en leggen verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage. U begrijpt dat
we deze avond niet kunnen houden dit jaar. Daarnaast merkten we dat de belangstelling de
laatste jaren afnam, omdat we aan het begin van het jaar de ouder(kind)gesprekken houden en
de avond soms als dubbel werd ervaren. Daarom waren we als team samen met de OR en MR
al aan het nadenken over alternatieven. Op het ouderpanel in januari gaven veel ouders aan
dat ze het fijn vinden als ze de ouders in de groep van hun kind(eren) leren kennen. We komen
nu aan dit verzoek tegemoet door in iedere groep foto’s te delen. Hoe we daar verder vorm aan
kunnen geven is nu lastig maar we denken daar wel over na. De MR en de OR zullen binnenkort
hun jaarverslag en de verantwoording van de ouderbijdrage digitaal met u delen.
Corona
Aan het begin van deze week heeft u een brief gehad met daarin de richtlijnen hoe we zo goed
mogelijk willen omgaan met de Coronamaatregelen. Het blijft lastig om als volwassenen 1.5
meter afstand te houden. Dat merken wij als collega’s onderling en we zien ook dat het u als
ouders/verzorgers moeite kost als u buiten staat te wachten. We willen u vragen voor de veiligheid van ons allemaal te proberen die 1.5 meter afstand te bewaren.
Parkeren Kinderopvang Pommetje
De leiding van kinderopvang Pommetje vraagt of u niet op de oprit van Pommetje wil parkeren.
Zij hebben deze oprit nodig voor hun eigen ouders en in geval van nood voor
ambulance of brandweer. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Traktaties
De afspraak blijft net als in de periode voor de zomervakantie: als uw kind jarig
is trakteren op een in de winkel een voorverpakte traktatie. Hiernaast een leuk
voorbeeld.
Luizencontrole
Vanwege de verplichte afstand van 1.5 meter tussen volwassene en kind kunnen de luizenmoeders niet zoals voor de Corona na elke vakantie de luizencontrole doen. Wij vragen u om zelf af
en toe uw kind te contoleren en mocht u luizen vinden ons daarvan op de hoogte stellen. Wij
kunnen dan een berichtje in Parro sturen naar de kinderen van die klas.
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BIXO
Deze week vieren de kinderen en leiding van onze buitenschoolse opvangorganisatie een
feestje met de kinderen omdat ze hun éénjarig bestaan op De Sjofar vieren. Wij zijn blij met
BIXO en feliciteren hen van harte.
Vriendelijke groet, mede namens het team.
Suze de Vries
Start openingsdienst
Sinds vorig jaar vindt de PCBO-opening van het nieuwe schooljaar in de eigen school plaats en
niet meer met alle scholen samen in de Grote Kerk. Dit jaar is het thema van de opening “En
toen...”. Dit is ook het thema van de Christelijke Kinderboekenweek 2020.
Dinsdag 8 september om 9.00 uur wordt in alle klassen tegelijkertijd op alle PCBO-scholen het
schooljaar door middel van een film geopend.
Op donderdag 17 september is er een viering voor de kinderen. Een muzikant geeft een interactieve voorstelling met zang en instrumenten. Daarnaast gaan we samen zingen en bidden om
het schooljaar met elkaar te openen.
Kinderboekenweek 2020
Vanaf dit jaar verandert de Christelijke Kinderboekenmaand van opzet. Er is een samen-werking
tot stand gekomen tussen de BCB (BCB is de brancheorganisatie voor christelijke boekhandels,
uitgeverijen en distributeurs) en de CPNB (Stichting collectieve propaganda van het Nederlandse
Boek). BCB brengt wel als vanouds 3 eigen actieboeken uit die aansluiten bij het thema van de
Kinderboekenweek. Op school gebruiken we de werkmap die ontwikkeld is door het BCB. Helaas verdwijnt wel de actie-CD met de themaliedjes. Op woensdag 30 september start de Kinderboekenweek met het thema “En toen... “.
Passend bij dit thema vertellen we in alle groepen de komende 3 weken het Scheppingsverhaal.
In de hele school is het thema ''En toen...” terug te zien. In de volgende nieuwsbrief leest u wat
we nog meer gaan doen!

Uw kind gekend - ouder gesprekken en ouder/kindgesprekken
Wij willen allemaal graag dat ons kind gekend en gezien wordt. De meeste kinderen starten bij
twee nieuwe leerkrachten. Voor de vakantie of vorige week hebben de leerkrachten van de
vorige groep van uw kind(eren) de leerlingen doorgesproken met de nieuwe leerkrachten, de
zogenaamde warme overdracht. Ook lezen de nieuwe leerkrachten de dossiers van de kinderen
om zo goed op de hoogte te zijn van de resultaten, vorderingen en bijzondere dingen van uw
kind(eren). In de komende schoolweken willen de leerkrachten van uw kind(eren) graag met alle
ouders spreken.
U krijgt hiervoor een berichtje van de leerkrachten, dan kunt u zich inschrijven via Parro voor
een bepaalde dag en tijd. Op maandag 7 september, vanaf 16:00 uur, start de inschrijving.
Voor de groepen 5 tot en met 8 geldt dat de kinderen ook bij dit gesprek aanwezig zijn. Voorafgaand vullen de leerlingen een formulier in en dat nemen ze mee naar huis. Dit formulier is de
leidraad voor het zogenaamde ouder-kindgesprek. In november worden er dan alleen kwartiergesprekken gevoerd als het nodig is.
In februari, na de CITO toetsen, worden weer alle ouders uitgenodigd voor een gesprek. De
gesprekken vinden plaats in het lokaal van uw kind(eren), wel met de 1,5 meter afstand maatregel.
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Laatste oproep Overblijfouders gezocht
In Parro hebben we een aantal oproepen gedaan of er ouders zijn die willen helpen bij het
pleinwachtlopen tijdens de grote pauze. Hier hebben we een enkele reactie op gehad, hartelijk
dank daarvoor! We hebben het rooster nog niet rond, er zijn nog een aantal mogelijkheden (of
gaten). We vragen dringend overblijfouders. Lukt het niet om het rooster voor eind september rond te krijgen dan zijn we genoodzaakt alle ouders in te roosteren om de pleinwacht
tijdens het overblijven rond te krijgen.
De open plekken in het rooster zijn op dit moment:
Voor het kleine plein (groepen 1/2)
Dinsdag elke week
Donderdag één keer per 2 weken
Voor het grote plein en het veld (groepen 3 t/m 8)
Maandag elke week
Donderdag één keer per 2 weken
Vrijdag één keer per 2 weken
Vaders, moeders, opa’s, oma’s zijn van harte welkom om te helpen bij het overblijven. De kinderen spelen tussen de middag een half uur buiten onder toezicht van overblijfouders én een
leerkracht. De kinderen van groep 1/2 spelen op het ‘kleine plein’ buiten (bij de zandbak en het
klimrek) en de kinderen van groep 3 – 8 spelen op het ‘grote plein’ en het veld. Na dit half uur
komen de andere groepen buitenspelen. De pleinwacht is van 12.00 – 13.00 uur.
Voor het vrijwillig pleinwacht lopen wordt een vergoeding gegeven. Mocht u belangstelling hebben of meer informatie willen neem dan contact op met:
Claire van Eendenburg (jcvaneendenburg@gmail.com 055 – 2070768 / 06-48080175) of
Corianne Scheltens (cbie@pcboapeldoorn.nl / 055-5337856)
Hartelijke groet, Corianne Scheltens
De schoolfotograaf
Dinsdag 15 september en woensdag 16 september komt de schoolfotograaf. Net als voorgaande jaren worden op dinsdag de groepsfoto’s en de portretfoto’s gemaakt en op woensdag
worden de broertjes/zusjesfoto’s gemaakt. Over een aantal weken, zo rond de
herfstvakantie, kunt u de resultaten bewonderen. De foto’s zijn allemaal online te
bestellen. U bent nergens toe verplicht, u hebt de vrije keus of en welke foto’s u
bestelt. Ook dit jaar gaan alleen de kinderen die op dit moment op De Sjofar zitten
op de groepsfoto’s en op de broertjes/zusjesfoto’s. Zijn er vragen of onduidelijkheden neem dan
contact op met Corianne Scheltens.
LOI Kidzz, en diverse tijdschriften
De kinderen van groep 3 - 6 krijgen binnenkort een kennismakingsnummer van een Okki of een
Wild van Freek-folder mee. Voor de kinderen van groep 6 – 8 is er ook een envelop met een
aanbieding voor een typecursus bij LOI Kidzz met een aantrekkelijke aanbieding, het inschrijfformulier kan tot uiterlijk 9 oktober ingeleverd worden bij de leerkracht. U bent nergens toe verplicht.
Welkom op school
We heten aan het begin van het schooljaar een aantal nieuwe kinderen welkom. We hopen dat
de nieuwe gezinnen op De Sjofar zich welkom voelen en zich snel thuis voelen bij ons op school.
Brecht Bouta
groep 7
Yoni de Ruiter
groep 7/8
Tess van Rijssen
groep 5/6
Zion ten Brinke
groep 1/2A
Naut Mulder
groep 1/2B
Joël van Duijvenboden groep 1/2A
Pim Brouwer
groep 1/2A
Cato Derks
groep 1/2B
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Agenda
11 september
15 en 16 september
14 t/m 18 september
24 september
25 september
30 september

Groepen 1 / 2 vrij
Schoolfotograaf
Ouder-Kind-gesprekken
Nieuwsbrief 2
Groepen 1 / 2 vrij
Start Christelijke Kinderboekenweek
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