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Jaargang 21 – nieuwsbrief 2 – 24 september 2020 

 

 
 
Open dag 
Woensdag 7 oktober is er weer een open dag van alle basisscho-
len van Apeldoorn. Kent u gezinnen in uw omgeving met een kind 
dat de komende tijd vier jaar wordt, wilt u hen dan wijzen op deze 
dag? In verband met Corona verloopt de dag iets anders. Ouders 
kunnen niet zomaar binnen lopen maar moeten zich aanmelden 
op basisscholenapeldoorn.nl. We werken met tijdsloten. Er mogen 
drie ouderparen per uur binnenkomen. 
 
Coronamaatregelen 
We gaan nu bijna vier weken naar school na de zomervakantie en aan het begin van het jaar 
heb ik beloofd dat we na een paar weken kijken hoe het halen en brengen van de kinderen 
naar school verloopt. In de ouderraad en in de medezeggenschapsraad is hier ook over gesp-
roken.  
Gelukkig hebben we de oudergesprekken en de ouder-kindgesprekken weer op school kun-
nen houden. Het brengen van de kinderen verloopt goed. Over het halen het volgende: Som-
mige ouders geven aan dat het prettig zou zijn als ouders weer op het plein mogen komen. 
Om een leerkracht te spreken of om hun kind(eren) te halen. Ook geven ouders aan dat het 
vooral bij het halen van de kinderen druk is rondom het hek (aan beide kanten) en dat dan de 
1.5 meter afstand moeilijk vol te houden is. Wij zien dit ook maar in het MT hebben we beslo-
ten dat we voorlopig nog niet toestaan dat ouders op het plein komen. Dit besluit is ook geno-
men samen met De Horst. Er is een enkele uitzondering maar dit heeft dan een geldige reden 
en is met betreffende ouders besproken.  

Natuurlijk willen wij ook het liefst dat de contacten met 
de ouders/verzorgers weer zo veel mogelijk normaal 
gaan, maar gezien het oplopende aantal besmettingen 
moeten wij voorzichtig zijn. We willen graag dat ieder-
een en ook de leerkrachten gezond blijven, zodat zij 
uw kinderen onderwijs kunnen geven. 

Als u de leerkracht van uw kind ’s morgens iets wil doorgeven, kunt u de collega die bij het hek 
staat even aanspreken. Deze kan de boodschap doorgeven of vragen of de leerkracht naar u 
toekomt. Ook kunt u een berichtje in Parro sturen.  
We willen u vragen aan het eind van de dag zo goed mogelijk verdeeld te gaan staan voor- en 
achter de school en op het veld. Ouders geven aan dat het vooral op het paadje naar het 
bruggetje vol staat. Hierin draagt u ook zelf een verantwoordelijkheid om de anderhalve meter 
in acht te nemen. U kunt ook met uw kind een plekje op het veld afspreken waar u staat te 
wachten. 
 
Leerlingen aanmelden voor dit cursusjaar. 
Hierbij wil ik aangeven dat ik hoop dat alle broertjes of zusjes die dit cursusjaar nog vier wor-
den opgegeven zijn. We hebben een heel aantal aanmeldingen voor dit cursusjaar. We zijn 
druk bezig om te kijken naar mogelijkheden om een instroomgroep te starten maar dit ligt wat 
moeilijker dan vorig jaar. Vaak maken we gebruik van de zogenaamde groeiformatie maar 



2 
 

daar komen we nu niet voor in aanmerking. Leerlingen die nu nog aangemeld worden voor dit 
cursusjaar worden op de wachtlijst geplaatst en afhankelijk van het wel of niet starten van een 
instroomgroep kunnen zij wel of niet instromen. Ter geruststelling: de leerlingen die al wel op-
gegeven zijn, worden zo wie zo geplaatst. 
 
Vriendelijke groet, mede namens het team, 
Suze de Vries 
 

Overblijfouders gevraagd 
In de vorige nieuwsbrief hebben we een dringende en laatste oproep voor overblijfouders ge-
daan. We hebben een heel aantal reacties gehad en het overblijfrooster is rond voor de ko-
mende weken. Hartelijk dank voor het meedenken en het aanmelden! Heb je de oproep ge-
mist en wil je nog meedraaien bij het pleinwacht lopen tijdens het buitenspelen van 12.00 - 
13.00 uur, neem dan contact op met Claire van Eendenburg of Corianne Scheltens 
Claire van Eendenburg (jcvaneendenburg@gmail.com 055 – 2070768 / 06-48080175) of   
Corianne Scheltens (cbie@pcboapeldoorn.nl / 055-5337856)  
Hartelijke groet, Corianne Scheltens  
 

De Kinderboekenweek ‘En Toen’?         
De Kinderboekenweek start woensdag 30 september, een week… 
eigenlijk duurt de Kinderboekenweek wel wat langer.  
Vrijdag 16 oktober sluiten we samen de Kinderboekenweek en het thema ‘En 
Toen’ af. 

 
En Toen: we gaan terug in de tijd. We gaan van alles ontdekken over geschiedenis, geschie-
denis ver weg, maar ook geschiedenis dichtbij. Spannende verhalen over ridders, interessante 
uitvindingen en de Romeinen. Overal in de school is van alles te zien over de geschiedenis. 
De hal is prachtig versierd door de ouderraad en in heel veel groepen is van alles te zien over 
geschiedenis en uit de geschiedenis. 
Vanuit St. Platform Christelijke Kinderboeken zijn er drie mooie actieboeken uitgegeven: 
Tijdmachien voor groep 1 – 3, Mees en Tijn en het geheim van het kasteel 
voor groep 4 – 6 en Meester Daan duikt in de verleden tijd voor groep 7 en 8.   
Vrijdag 16 oktober is de afsluiting van de Kinderboekenweek en de themape-
riode ‘En Toen’ We sluiten dit thema af met een grote boekenmarkt. 
Voorgaande jaren was er een kraam van de CLC Boeken en Muziek van de boekwinkel aan 
de Asselsestraat waar de actieboeken verkocht worden. Dit jaar hebben we geen kraam en 
ook geen boekenmarkt voor volwassenen, omdat we de richtlijnen van het RIVM volgen rond 
het Corona virus.  
De boekenmarkt voor de kinderen gaat wel door! De kinderen van groep 1 t/m groep 8 mogen 
zelf kinderboeken van huis meenemen die ze willen verkopen op de boekenmarkt. De boeken 
mogen vanaf dinsdag 13 oktober t/m vrijdag 16 oktober in een plastic tas meegenomen wor-
den naar school. De boeken worden aan elkaar verkocht voor € 0,50 per boek. Dit gebeurt op 
vrijdagochtend 16 oktober. Denkt u eraan om ze geld mee te geven? De groepen 1/2 kijken en 
kopen bij elkaar. De groepen 3 en 4 kijken en kopen bij de groepen 1/2 en de groepen 3, 4 en 
5. De kinderen van groep 5 t/m groep 8 kijken en kopen bij elkaar en bij de groepen 3 en 4. Al 
het geld dat wordt verdiend is voor James. We hopen natuurlijk dat alle boeken verkocht wor-
den! Lukt dat niet helemaal, dan krijgen de kinderen hun eigen boeken weer mee naar huis. 
We ondersteunen James via Compassion. James is 14 jaar en woont in Tanzania. James 
krijgt brieven en kaarten van ons en we maken we elke maand geld over naar Compassion. 
Door met elkaar heel veel boeken te kopen en te verkopen kunnen we James ondersteunen. 
Bij de Kinderboekenweek hoort ook de Voorleeswedstrijd, elk jaar is het weer spannend… wie 
wordt de Voorleeskampioen van De Sjofar? Donderdag 15 oktober is de spannende finale.  
 
Bij het Zingen in de Hal, zingen we liederen over De Schepping en gaan we in de bovenbouw 
heel hard oefenen met zingen en dansen van His Story van Make Some Noise Kids. Een lied 
dat speciaal gemaakt is voor de Kinderboekenweek! 
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De Kinderboekenweek 2020 
Een week (een paar weken) vol activiteiten rond boeken,  
want… van lezen krijg je nooit genoeg!                                                                  
 
 

Van de Ouderraad… 
Ook wij, als Ouderraad, zijn dit schooljaar weer begonnen en onze eerste vergadering was op 
8 september. Behalve een boel gezellig geklets, hebben we ook mogen brainstormen over 
hoe we, komend jaar, ondanks de vele beperkingen rondom corona, toch zo leuk mogelijk 
kunnen maken voor onze kinderen. Dat gaat zeker lukken! 
Via deze rubriek in de nieuwsbrief zal ik de komende tijd alle leden aan u voor-
stellen. Ik neem vanaf dit jaar het stokje over van Elsbeth van Poelje, die 7 jaar 
lang een fantastische voorzitster is geweest! 
Ik ben Laura Thiessens, moeder van Sara uit groep 5/6, Nina uit groep 5 en 
Elisa uit groep 3B. Ik ben getrouwd met Bart en werk als kraamverzorgende. Ik 
ben heel benieuwd wat dit bijzondere jaar ons gaat brengen en hoop dat we 
toch veel leuke dingen kunnen organiseren! 

 Het volgende lid dat ik aan u wil voorstellen, is een nieuw lid; Erika Beekman, 
moeder van Guus uit groep 5/6, Saar uit groep 5 en Joep, die nog niet op school 
zit. Erika is o.a. onze nieuwe Lief en Leed dame. 
Aan haar de taak om aan een ieder die troost of beterschap kan gebruiken een 
kaartje te sturen. Dus mocht u een kind weten dat ziek is of een ouder die be-
moediging kan gebruiken, laat het aan Erika weten. 

 Wij kijken uit naar een gezellig schooljaar!  
Hartelijke groeten van De Ouderraad; Afra, Anneke, Bianka, Claire, Dieuwke, Erika, Janneke, 
Karin, Laura, Marthilde, Rianne en Wendy.   
  
Van de MR… 
Het schooljaar is weer begonnen en ook de Medezeggenschapsraad(MR) is weer bij elkaar 
gekomen. We hebben afscheid genomen van de leerkrachten Karoline, Hannah en Kristel die 
als ouder deelnam aan de MR. We hebben nieuwe leden van de MR verwelkomd: voor de 
oudergeleding hadden we al meegedeeld dat Anne Marie Christian ons kwam versterken. We 
zijn blij dat naast Anne Marie ook Andrea van Gils onderdeel wil zijn van de MR. Dat was niet 
helemaal voorzien, maar er ontstond een extra vacature met het vertrek van onze voorzitter 
Arie J. Godschalk.  
Voor de personeelsgeleding zijn de leerkrachten Simone, Lionne en Ingeborg de MR komen 
versterken.  We hebben met elkaar rollen en taken opnieuw verdeeld en kijken er naar uit om 
ook dit jaar ouders en leerkrachten te vertegenwoordigen in de medezeggenschap rondom het 
schoolbeleid. 
Daarnaast hebben we gereflecteerd op de genomen maatregelen op school ter preventie van 
het corona virus. Het jaarplan is verder besproken en de komende vergadering zullen we vast-
leggen welke onderdelen uit dat jaarplan we dit jaar willen volgen/monitoren. 
Mocht u vragen hebben of input voor de MR, laat het gerust weten: mrsjofar@pcboapeldoorn.nl   
Vriendelijke groet, 
Everdina van Olst 
 
Agenda 
25 september   Groepen1/2 vrij 
30 september   Start Kinderboekenweek 

7 oktober    Opendag 

8 oktober    Studiedag team 

       Alle kinderen vrij 

9 oktober    Groepen1/2 vrij 

15 oktober    Nieuwsbrief 3 

16 oktober    Afsluiting Kinderboekenweek 

       Boekenmarkt 

19 t/m 23 oktober Herfstvakantie 
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Sport van de maand oktober 
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 23 september via de website www.sportvandemaand.nl 
 

 
 

http://www.sportvandemaand.nl/

