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Jaargang 21 – nieuwsbrief 4 – november 2020 

 

Team 

Wij heten Marein Kleijer welkom in ons team. Marein vervangt voorlopig de vacature van Erika 

Valster. In de volgende nieuwsbrief zal Marein een stukje schrijven en zichzelf voorstellen. 

Meester Marein werkt op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 1/2B en juf Esther Heur-

neman werkt nu de hele week in groep 1/2A. 

 

Corona 

Wij moeten ons met elkaar nog steeds aan de coronamaatregelen houden 

en gelukkig dalen de besmettingen. We merken dus dat we het niet voor 

niets doen. Wij zijn blij dat het met het brengen en halen zo goed blijft gaan. Voor het ophalen 

van de kinderen van de groepen 1 en 2 willen we nog graag een paar puntjes op de i zetten. 

Zie het stukje hieronder. Omdat de maatregelen voorlopig nog vrij streng zijn, zullen we de 

oudergesprekken die in november worden gehouden zoveel mogelijk digitaal via teams of tele-

fonisch doen. Als het wenselijk is dat het gesprek op school plaatsvindt, hoort u dat van ons. 

Wij leven mee met de gezinnen die in hun gezin te maken hebben met corona. We wensen 

jullie vanaf deze plaats sterkte en beterschap. 

 

Brengen en halen leerlingen groepen 1/2  

We merken dat het bij het halen en brengen van de kinderen groepen1/2 soms wat chaotisch 

is. De ene keer gaat het prima en een andere keer minder. Juf Marion heeft de eigenaren van 

de busjes gevraagd niet meer op de parkeerplaats links van de invalidenparkeerplaats te par-

keren. Wij willen u vragen dit ook niet te doen.  

We willen de ouders die met de bakfiets komen vragen de bakfiets langs de 

weg te zetten of op de parkeerplaats links van de invalidenparkeerplaats als 

deze leeg is. Liever niet op de stoep. Wij zetten zo mogelijk pilonnen neer en 

daar kunt u dan tussen staan zowel op de parkeerplaats als langs de weg.  Als 

u uw bakfiets aan de overkant van de Glazeniershorst parkeert, vragen we u 

wel bij het hek te gaan staan en niet aan de overkant te blijven. Wij zijn bang dat kinderen zo-

maar de straat oversteken om naar u toe te gaan. 

We willen de andere ouders vragen zich zo goed mogelijk te verdelen en de 1,5 meter afstand 

te bewaren bij het ophalen. Ook al staat u iets verder weg, alles schuift vanzelf op als andere 

ouders vertrekken. 

Wij kunnen ons voorstellen dat het gezellig is om soms een praatje te maken met een andere 

ouder. Wilt u dan samen een plekje zoeken en niet op de stoep voor de ingang blijven praten? 

Zo hebben andere ouders ook de gelegenheid om hun kind veilig te halen of te brengen. 

Alleen samen krijgen we het virus eronder. 

 

Na schooltijd spelen op het plein en op het veld 

We merkten vorige week toen het weer wat mooier was dat kinderen op het plein en op het 

veld bleven spelen. Dit is niet de bedoeling. Het coronaprotocol zegt dat kinderen na schooltijd 
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direct naar huis moeten gaan. Een tweede reden is dat er BSO is op de Horst en op de Sjofar 

en de pedagogisch medewerkers hebben weinig overzicht als er ook nog andere kinderen op 

het plein en veld spelen. 

 

Sinterklaas 

De landelijke intocht van Sinterklaas zal alleen via de TV te zien zijn en zo zal het ook gaan 

met de intocht in Apeldoorn. Wel krijgen de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 een ver-

rassingsbox van de gemeente Apeldoorn, zodat we in de klassen er toch een leuk feest van 

kunnen maken. 

Wij zijn blij met de ouders van de ouderraad die ondanks de coronamaatregelen al druk bezig 

zijn om samen met de leerkrachten er voor de kinderen een leuk Sinterklaasfeest van te ma-

ken. Zie verder het Sintnieuws. 

 

Ouderbijdrage 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief van de ouderraad over de ouderbijdrage van dit cur-

susjaar. 

 

Felicitaties 

God geeft leven, kwetsbaar leven naar Zijn beeld gevormd 

Hij bedacht jou en Hij heeft je toevertrouwd aan ons. 

 

Hiermee vertellen Robert en Christie Rozendal dat hun zoon Joas Ewout Dirk is geboren en 

aan hun zorg is toevertrouwd. Joas is een broertje voor Thijmen in groep 3B en Hannah. Wij 

willen  jullie als team hartelijk feliciteren en Gods zegen toewensen voor jullie gezin. 

 

Vriendelijke groet, mede namens het team, 

Suze de Vries 

 

Welkom op school 

Joshua Metekohy groep 1/2B 

Nynke Noppe   groep 1/2A 

Lukas Beltman  groep 1/2A 

Anna Boersma  groep 1/2A 

Lieve Spijkerman  groep 1/2A 

Nastya Palychka  groep 4A 

 

Overblijven 

In de vorige nieuwsbrieven hebben we een dringende en laatste oproep voor overblijfouders 

gedaan. We hebben een heel aantal reacties gehad en het overblijfrooster is bijna rond. Harte-

lijk dank voor het meedenken en het aanmelden!  

Heb je de oproep gemist en wil je nog meedraaien bij het pleinwacht lopen tijdens het buiten-

spelen van 12.00 - 13.00 uur? Dan hebben we nog een mooie vacature voor jou! Elke maan-

dag van 12.00 - 13.00 uur pleinwacht lopen op het grote plein en het veld. Wil je dit misschien 

met iemand samendoen, dat je één keer per veertien dagen aan de beurt bent neem dan con-

tact 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) 
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Sintnieuws! 

Het allereerste Sintnieuws van dit jaar. Aankomende zaterdag 14 november 

mogen we Sint gaan verwelkomen in het land. Maar waar dat zal zijn??  

Dat het dit jaar een ander Sintfeest gaat worden is zeker. Want helaas kan 

Sint en Piet vanwege de coronamaatregelen niet fysiek een bezoekje bren-

gen aan onze school. Maar toch hopen we er een speciaal feest van te 

maken! 

Daarom hierbij een aantal Sintdingen op een rij:  

− De groepen 5 t/m 8 zullen ook dit jaar lootjes gaan trekken. Hier heeft u inmiddels mis-
schien al wel iets van gehoord. Dit zal zijn op vrijdag 13 november.  

− Op dinsdag 24 november mogen alle kinderen hun schoen zetten op school. De kin-
deren mogen op deze dag een schoen mee naar school nemen. Een gymschoen mag 
natuurlijk ook gezet worden. De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen een schoencadeau 
per klas.  

− Op vrijdag 4 december zal het Sintfeest in de klassen gevierd worden. Elke klas met 
een eigen invulling. Op deze feestdag wordt er voor eten en drinken in de kleine pauze 
gezorgd! 

We hopen er een mooi en bijzonder feest van te maken! 

 

ZOA Kruidnotenactie 2020 

Zoals elk jaar doen de kinderen van groep 5, 5/6 en 6 weer mee 

aan de Kruidnotenactie van ZOA. Helaas kan er dit jaar geen 

vrijwilliger van ZOA op school komen om een gastles te geven 

en kunnen de kinderen niet met zakken kruidnoten op pad om 

deze te verkopen. Daarom heeft ZOA een alternatieve kruidno-

tenactie bedacht! 

Tijdens een interactieve digitale gastles zien de kinderen hoe ze kruidnoten moeten bakken. 

Maar het recept is niet compleet! Eén van de ingrediënten ontbreekt en de kinderen moeten 

dit ingrediënt raden door middel van het oplossen van puzzels. Zijn ze de snelste van het 

land? Dan winnen ze een mooie prijs!   

Na de gastles is het de bedoeling dat de kinderen het geheime recept digitaal delen met fami-

lie, vrienden, buren en kennissen. In ruil voor een gift aan ZOA ontvangt de donateur een re-

ceptenboekje met 10 heerlijke recepten, waaronder natuurlijk het recept van de enige echte 

ZOA kruidnoten! 

Binnenkort gaan de groepen 5, 5/6 en 6 met de digitale gastles aan het werk. Ou-

ders/verzorgers krijgen van de leerkracht een informatiebrief en flyer gemaild en de kinderen 

nemen na afloop van de gastles een sponsorformulier mee naar huis waarop zij de donaties 

kunnen invullen.  

De sponsorformulieren moeten uiterlijk vrijdag 4 december weer worden ingeleverd bij 

de leerkracht. De groep die bij ons op school het meeste geld heeft ingezameld wint een leu-

ke prijs. Zo hopen we met elkaar een mooi bedrag bij elkaar verzamelen om onze medemen-

sen in moeilijke omstandigheden te kunnen helpen. 

 

Schoenendoosactie groep 1- 4 

Al wel 50 schoenendozen zijn gevuld en ingeleverd.  

Maar er kan nog meer bij!  

Helpt u ook nog mee?  

Schoenendozen kunnen ingeleverd worden t/m dinsdag 17 november. 

Woensdag 18 november worden de dozen weggebracht. Denkt u eraan 

om geen contant geld in de envelop te doen. U kunt het bedrag van €5,- 

overmaken. 
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Van de Ouderraad... 
Onze school wordt niet vanzelf altijd zo gezellig en mooi! Hoewel wij als ouders er nu weinig 
van kunnen genieten, worden de kinderen regelmatig verrast met prachtige raamtekeningen 
en allerlei mooie versieringen!  
Daarom presenteer ik jullie deze keer ons altijd creatieve Decoteam, bestaande uit: 
 

 
Karin de Jong,  

moeder van Neo uit groep 7  
en Hanne uit groep 6 

 
Claire van Eendenburg, 
moeder van Suzanne, 

Pleunus (al van de Sjofar af) 
en Jozef uit groep 8 

 
Afra van Veelen, 

moeder van Ruth uit groep 8, 
Feline uit 5/6 

en Jeremiah uit 1/2C 

 
Wendy Hoogerduijn, 

moeder van Hidde uit groep 5/6 
en Merle (al van de Sjofar af) 

 

Hopelijk kunnen we over niet al te veel tijd allemaal weer genieten van de prachtig versierde 
school! 

Hartelijke groeten van de Ouderraad 
 
Afscheid van De Sjofar  
Na zes jaar met veel plezier op De Sjofar gewerkt te hebben, heb ik op donderdag 15 oktober 
afscheid genomen van de kinderen, ouders en collega’s. Na de herfstvakantie begin ik name-
lijk aan een nieuwe uitdaging op SBO De Vorm in Apeldoorn. Middels dit berichtje wil ik jullie 
als ouders bedanken voor de afgelopen jaren, waarin ik jullie in mijn groep mocht begroeten, 
en we samen mochten werken in het belang van jullie kind(eren)!  
Tijdens de afscheidsmiddag kwamen ook alle kinderen die ik de afgelopen jaren in de klas heb 
gehad, langs in het speellokaal om gedag te zeggen, en wat was dat leuk! In de brievenbus 
(wat een leuke oplossing in coronatijd), die ik tijdens het afscheid mocht ontvangen, zaten 
prachtige tekeningen, kaarten met mooie woorden en lekkernijen. Ook daarvoor wil ik jullie 
allemaal bedanken!  
Ik wens jullie alle goeds en Gods zegen!  

Hartelijke groet van Erika Valster 
 

Agenda 

20 november   Groepen 1/2  vrij 

27 november   GEEN studiedag 

       Gewone schooldag       

23 t/m 27 november Oudergesprekken  

3 december   Nieuwsbrief 5 

4 december   Sinterklaasfeest 

 

Club Extra  

In de wijk de Maten hebben we op donderdagmiddag een sportclubje. Misschien is het ook 

wel iets voor jou! Weet jij nog niet helemaal welke sport je leuk vindt? Of welke sport bij je 

past? Of ben je gewoon heel erg nieuwsgierig naar Club Extra? Dan nodig ik je graag uit om 

een keer een proefles mee te doen bij ons!  

Ons uur vindt plaats in de gymzaal aan de Glazeniershorst van 15.30 tot 16.30 uur, elke don-

derdag. Graag hoor ik van tevoren op welke datum je graag een proefles mee zou willen doen.  

Hopelijk tot snel! 

Merel ter Haar 

Beweegcoach ML 

0648811059 
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Sport van de Maand December 
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 20 november via de website www.sportvandemaand.nl 
Ondanks alle beperkende maatregelen kan op dit moment de Sport van de Maand wel door-
gaan. 
 

 

 
 

 

 

http://www.sportvandemaand.nl/
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