Jaargang 21 – nieuwsbrief 3 – 16 oktober 2020
Afscheid juf Erika
Vandaag, donderdag, nemen we afscheid van juf Erika. U bent hierover via Parro geïnformeerd. We
zullen haar aandacht en inzet voor de kinderen van onze school missen. Wij wensen Erika ook
vanaf deze plaats alle goeds toe en Gods zegen in haar nieuwe werkkring.
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Corona
In de afgelopen dagen is Corona weer veel in het nieuws. Het aantal besmettingen neemt in Nederland weer toe. Graag brengen we een aantal zaken onder de aandacht.
Wanneer mag mijn kind naar school?
De overheid heeft de richtlijn voor kinderen tot en met groep 8 aangepast. Hierdoor kunnen alle
kinderen met verkoudheidsklachten gewoon naar school. Belangrijk is om te kijken of er geen bijkomende klachten zijn waardoor thuisblijven toch verstandiger is. Bij koorts of benauwdheid bij het
kind of in het gezin moet iedereen thuis blijven. Bij deze nieuwsbrief is in Parro ook een document
toegevoegd over de beslisboom zoals die nu gehanteerd wordt.
Leerkrachten afwezig
We merkten in de afgelopen weken al dat onze leerkrachten vaker thuis moeten blijven omdat ze
verkoudheidsverschijnselen hebben en getest moeten worden. Hierdoor puzzelen we met elkaar
om de kinderen zoveel mogelijk toch op school te ontvangen en les te geven. Het aantal vervangers
is ook beperkt. Behalve dat we blijven puzzelen om het dagelijks voor elkaar te krijgen, zijn we ook
binnen PCBO Apeldoorn, waar wij als school onderdeel van uitmaken, bezig om te kijken welke
mogelijkheden er zijn om de kinderen zoveel mogelijk naar school te laten gaan. Denk hierbij aan
het anders organiseren van het onderwijs, online les krijgen als de leerkracht thuis zit, vanuit huis
meedoen als je thuis moet blijven etc. Kinderen die echt ziek zijn, hoeven natuurlijk niet thuis te
werken.
Deze voorbereidingen doen we om bij diverse situaties te kunnen schakelen. U kunt hierbij denken
aan vormen van onderwijs op afstand en combinaties van onderwijs op afstand en op school. We
begrijpen dat dit mogelijk een beroep doet op uw agenda of uw netwerk. Als het zich voordoet, dan
hoort u dit van ons.
Mondkapjes
Wij vragen alle ouders/verzorgers en externen een mondkapje te dragen in de school. De mondkapjes liggen op de tafels bij de ingangen. Als u bijv. een gesprek heeft met een leerkracht kan het
mondkapje af, als u in de ruimte bent waar het gesprek plaatsvindt met de 1.5 meter afstand.
Schaken
Vanaf maandag 12 oktober is het schoolschaken weer gestart voor de kinderen
die vorig jaar ook al schaakten. Er is ook plaats voor nieuwe kinderen.
Op pagina 6 vindt u meer informatie.
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Pilot anders organiseren
In bovenstaand stukje kon u al lezen dat PCBO nadenkt over het anders organiseren van het onderwijs. In het begin van dit kalenderjaar toen leerkrachten staakten op 30 en 31 januari hebben alle
leerkrachten en directeuren ook nagedacht over het anders organiseren van het onderwijs. Dit heeft
als resultaat dat vier scholen binnen PCBO gaan meedoen met een pilot.
Onze school hoort daar ook bij:
Pilot Onderwijs Samen Anders Organiseren:
groep 6 van 5/6, groep 6, 7, 7/8 en 8 doen mee!
Onze school gaat samen met drie andere PCBO-scholen meedoen aan de pilot Onderwijs Samen
Anders Organiseren (pilot OSAO). Heel de maand november, 2 t/m 27 november 2020, organiseren
we ons onderwijs anders dan we gewend zijn. Dit in nauwe samenwerking met samenwerkingspartners in techniek, zorg, maatschappij, sport & bewegen en natuur. ‘s Ochtends krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 8 gewoon les van hun eigen leerkracht. Tijdens deze lessen ligt de focus op de ‘zaakvakken’ en is er extra aandacht voor rekenen, taal en lezen. De middaginvulling,
van 13:00-14:30 uur nemen de verschillende partners voor hun rekening.
Waarom en doel het doel van de pilot?
De pilot is in het leven geroepen om te ervaren of we onderwijs ook anders kunnen organiseren.
Het toenemende lerarentekort, de steeds groter wordende werkdruk en het steeds meer uitdijende
takenpakket van onderwijsprofessionals, is op de lange termijn niet houdbaar. Middels de pilot hopen we te ervaren of en hoe het anders kan. En hoe we meer verantwoordelijkheid kunnen delen
met kennispartners die zich ook in het maatschappelijke veld bewegen.
Corona-proof
We organiseren de pilot coronaproof en houden ons aan de gestelde richtlijnen.
Meer weten?
Schiet de directeur of een van de collega’s even aan.
Luizencontrole
Ook na de herfstvakantie kan er nog geen luizencontrole plaatsvinden zoals we dat gewend zijn.
Wilt u uw kind(eren) regelmatig zelf controleren? Alvast bedankt.
Kijken in de klas
Op de schoolkalender staat dat u in de week van 9 of van 16 november kunt kijken in de klas van
uw kind(eren). In verband met de coronamaatregelen gaat dit niet door, omdat er dan te veel volwassenen in de klas zijn. We hopen dat dit bijvoorbeeld in het voorjaar nog wel door kan gaan,
maar dat is niet zeker. De leerkrachten sturen regelmatig een bericht aan alle ouders van de groep
via Parro en vertellen dan waar ze mee bezig zijn in de klas. Dit kan gaan over het thema, over de
kanjerlessen of wat er gedaan wordt in de taal-of rekenlessen. Ook krijgt u regelmatig foto’s zodat u
op deze manier toch betrokken wordt bij het leren en werken in de groep(en) van uw kind(eren).
Welkom op school:
Jedidja van der Ende
Joshua Metekohy
Jesse Grevers
Jefta Gruppen

Groep 1/2B
Groep 1/2B
Groep 1/2C
Groep 1/2C

Blij nieuws!
Bij de familie van Renselaar is op 29 september Olivia geboren. Zij is het zusje van Elize uit groep
5/6 en Amélie uit groep 3. Onze hartelijke felicitaties en Gods zegen voor jullie gezin.
Vriendelijke groet,
mede namens het team,
Suze de Vries-Scholtens
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De Schoolfotograaf
De schoolfoto’s zijn klaar! Deze week zijn de fotokaarten met de inlogcodes mee
naar huis genomen door de kinderen. Voor de duidelijkheid u bent niet verplicht om
de foto’s te bestellen.
Op de fotokaart staat een unieke inlogcode, deze code kan wel door meerdere mensen gebruikt
worden. Niet alleen door de ouders maar ook bijvoorbeeld door opa’s en oma’s.
Bent u de fotokaart met de code kwijt dan kunt u contact opnemen met Corianne Scheltens
(cbie@pcboapeldoorn.nl)
Schoenendoosactie voor de groepen 1 t/m 4
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau
Ook dit jaar doet onze school mee met de schoenendoosactie. Dit is een actie,
waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen zoals Malawi, Togo, Sierra
Leone, Roemenië en Moldavië, en op Lesbos in vluchtelingenkamp Moria. De actie
is een onderdeel van een zendingsproject in de onderbouw. De groepen 1 t/m 4
krijgen na de herfstvakantie een flyer mee.
Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die de kinderen
mee krijgen. Iedere deelnemer van deze actie betaalt 5 euro voor de verzendkosten van de schoenendoos. Dit kan door 5 euro over te maken naar het rekeningnummer die in de flyer staat.
Wilt u ervoor zorgen dat de spullen voor in de schoenendoos heel en schoon zijn? De schoenendozen kunnen ingeleverd worden t/m 17 november. We verzamelen de dozen in de grote hal.
Helpt u, samen met uw kind, ook mee?
Voorstelling over koning David voor groep 1 – 4
Samen met de andere PCBO scholen in De Maten werken we samen met de gemeente De Drie
Ranken. Vroeger organiseerden we samen school-kerkdiensten, maar sinds een aantal jaar worden
er door het jaar heen een aantal activiteiten georganiseerd op school, maar ook in de kerk. In november zou er in De Drie Ranken een voorstelling over Koning David zijn voor de groepen 1 – 4.
Helaas kan deze voorstelling niet doorgaan in verband met de Corona-maatregelen.
In één van de komende nummers van het blad Petrus staat een interview met de predikant van de
wijkgemeente De Drie Ranken en twee leerkrachten over de samenwerking school-kerk in de wijk
De Maten.
Van de Ouderraad...
De Ouderraad is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de Sintviering!
Ook worden de schoonmaakavonden weer ingepland. We hopen dat we met ieders medewerking
de school weer schoon en fris kunnen houden voor onze kinderen!
Ik wil jullie voorstellen aan de twee leden die samen met mij, Laura, het bestuur vormen:
Onze penningmeester is Anneke Pols, moeder van Leonie uit groep 6 en Jessica
uit groep 1/2a. Zij zorgt met haar rekenkunsten dat we ieder jaar weer een goed
overzicht hebben over wat er aan de verschillende activiteiten kan worden uitgegeven.
Onze notulist is Rianne de Hoop, moeder van Jasmijn uit groep 8, Linde
uit groep 5/6, Floris uit groep 1/2a en Roos (nog niet op school). Door haar hebben we
altijd een keurig overzicht wat er in de vergadering is besproken en vergeten we niks
meer!
Als afsluiting van het thema “En toen…” hebben we gezorgd voor een prachtige en lekkere verrassing!
Geniet van een heerlijke herfstvakantie!
Hartelijke groeten van de Ouderraad:
Afra, Anneke, Bianka, Claire, Dieuwke, Erika,
Janneke, Karin, Laura, Martilde, Rianne en Wendy.
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Agenda:
19 tm 23 oktober
6 november
12 november
20 november
27 november

Herfstvakantie
Groepen 1/2 vrij
Nieuwsbrief 4
Groepen 1/2 vrij
Studiedag team
Alle kinderen vrij

Sport van de maand november
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 oktober via de website www.sportvandemaand.nl
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