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Jaargang 21 – nieuwsbrief 5 – 3 december 2020 

 

Advent 
Liefde, licht, leven  Psalm 36:10-11: “Want bij U is de bron van het leven, door uw licht zien wij 
licht.” Wij kijken terug op een bijzondere tijd waarin we ons dagelijkse leven en ook het leven 
op school op allerlei manieren moesten aanpassen door Corona. 
We leven mee met de gezinnen die in de afgelopen tijd zelf te ma-
ken hebben gehad met Corona.  
Wij leven in adventstijd en kijken uit naar het feest van de geboor-
te van Christus. Advent betekent komst. We vertellen aan de kin-
deren in de komende weken de verhalen die horen bij de komst 
van de Here Jezus op aarde. Het zijn verhalen van hoop en licht 
door een ster die schijnt en engelen die zingen in het licht en ver-
tellen dat er een kindje is geboren. Mogen wij allemaal iets voelen 
van de hoop en kracht die de Here Jezus ons wil geven.  
 
Kerstfeest 
Op De Sjofar hebben we de gewoonte om in het cursusjaar één van de feesten Kerst, Pasen, 
Pinksteren in de kerk samen met ouders te vieren. Vorig cursusjaar hebben we het Kerstfeest 
in de Tabernakelkerk gevierd en dit cursusjaar is Pasen aan de beurt. We hopen dat de maat-
regelen dan zodanig versoepeld zijn dat we het feest met elkaar in de kerk kunnen vieren. Als 
dat nog niet zo is gaan we kijken hoe we u als ouder erbij kunnen betrekken. Over twee weken 
vieren we het Kerstfeest met de kinderen in de groep. In andere jaren doen we dan wel eens 
een extra feestelijke zingen in de hal met Kerst maar helaas mag dit nog niet in verband met 
de coronamaatregelen. 
 
Ouderbijdrage en ouderraad 
Bij de vorige nieuwsbrief zat een brief met het verzoek de ouderbijdrage te voldoen. Wat was 
het fijn te merken dat diezelfde dag al 40% van de totale ouderbijdrage binnen kwam en van-
daag is al 63% van de ouderbijdrage binnen. Wat fijn dat u op deze manier ook laat merken 
dat u waardering heeft voor het werk dat de ouders van de ouderraad doen. Vandaag ontvan-
gen de ouders die nog niet hebben betaald een herinnering. Onderaan deze nieuwsbrief nog 
een berichtje van de OR over de I-deal betalingen. 
Als team zijn we blij met de ouderraad, die vooral deze maand druk is met de schoencadeaus, 
cadeaus voor de groepen 1-4 van de Sint en de klassencadeaus. Daarnaast niet te vergeten 
de versieringen in de hal, de traktaties rond 5 december en Kerst. Ook zij moeten rekening 
houden met de beperkingen rond Corona maar zorgen ervoor dat de kinderen niets tekortko-
men.  
OR bedankt! 
 
Schoenendoosactie 
100 schoenendozen zijn er ingeleverd bij de schoenendoosactie die de afgelopen weken is 
gehouden. Wat een prachtig resultaat! Kinderen en ouders bedankt. En Aalt van Meulen be-
dankt voor het wegbrengen van de dozen.  
Omdat er nog geld over was van de Boekenmarkt van vorig jaar hebben we nog  €100,- extra 
overgemaakt aan de organisatie van de schoenendozen. 
  
Daarnaast hebben wij ook nog €50,- kunnen overmaken naar James ons sponsorkind als ex-
tra kerstgift en €50,- naar de familie de Zwart ter ondersteuning van hun werk voor de MAF. 
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Licht op de fietsen 
Het is in deze decembertijd ’s morgens nog donker als de kinderen op school komen. We zien 
dat veel kinderen geen licht op hun fiets hebben. Wilt u hierop letten? Alvast bedankt. 
 
Felicitaties 
Wij feliciteren de Aard-Jan en Hilde met de geboorte van hun zoon Lucas Dirk. Lucas is een 
broertje voor Mirthe in groep 3B en voor Jelmer. Op het geboortekaartje stond de mooie tekst:  

We raken niet uitgekeken. 
Je bent zo lief, zo mooi, zo klein. 

Voor ons ben jij het teken van hoe groot en goed onze God moet zijn. 
 
Welkom op school 
Yara Al Nablse  groep 5        
Samuel Huizing  groep 1/2B 
 
Vriendelijke groet, mede namens het team,  
 
Suze de Vries 
 
Sintnieuws! 
Morgen,4 december, vieren we een aangepast Sintfeest op school. Helaas 
kunnen Sint en Piet vanwege de coronamaatregelen niet fysiek een bezoekje 
brengen aan onze school. Maar Sint vergeet de kinderen van De Sjofar niet. In 
de afgelopen weken heeft Sint al even “contact” gehad met de kinderen van 
school. Sint en Piet hadden een paar filmpjes naar ons toegestuurd die we in 
de klassen hebben gekeken. Sint vertelde dat er een paar juffen waren die 
graag hulppiet willen worden. De kinderen van school proberen nu te raden 
welke juffen dat zijn. Wordt vervolgd!  
Hierbij nog een paar Sintdingen op een rij: 

• Alle kinderen komen op 4 december op school alsof het een normale schooldag is. De 
leerkrachten staan bij de deur of op het plein om de kinderen te verwelkomen.  

• Het Sintfeest zal in de klassen gevierd worden. Elke klas met een eigen invulling. Op 
deze feestdag wordt ervoor eten en drinken in de kleine pauze gezorgd!  

• De pieten zorgen er voor dat er cadeautjes zijn en vrijdagmorgen gaat elke klas even 
digitaal bij Sint op bezoek in het speellokaal. 

We hopen er een mooi en bijzonder feest van te maken!  
 
Dringend overblijfouders gezocht  
In de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar hebben we een dringende en laatste oproep voor 
overblijfouders gedaan. We dachten het rooster rond te hebben, maar er zijn weer een aantal 
vacatures ontstaan.  
We vragen dringend overblijfouders. Lukt het niet om het rooster voor januari rond te 
krijgen dan zijn we genoodzaakt alle ouders in te roosteren op de lege plekken om de 
pleinwacht tijdens het overblijven rond te krijgen.   

  
De open plekken in het rooster zijn:  
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Op het kleine plein: op de maandag 3x per maand  
Op het kleine plein: elke dinsdag  
Op het grote plein: elke maandag  
Op het grote plein: 1x per twee weken op de donderdag  
  
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 overblij fouders 
én een leerkracht. De kinderen van groep 1/2 spelen op het ‘kleine plein’ buiten, bij de zand-
bak en het klimrek. 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 zo spoedig mogelijk 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  
 

Marein, leerkracht van groep 1/2B, stelt zich voor 
Mijn naam is Marein Kleijer. Ik ben 24 jaar en kom uit het kleine dorp Elspeet. Voor de zomer-
vakantie ben ik afgestudeerd van de PABO aan Hogeschool Viaa in Zwolle. Ik ben 
nu bijna twee maanden werkzaam bij PCBO en mag al een maand lesgeven in 
groep 1/2b op De Sjofar op de woensdag, donderdag en vrijdag. Ik heb het erg naar 
mijn zin op deze leuke school en met dit gezellige team. In mijn vrije tijd ben ik actief 
binnen de muziekvereniging van Elspeet waar ik tenor saxofoon speel in de fanfare 
en slagwerk bespeel in het slagwerkensemble. Verder vind ik het ook leuk om te lezen en 
houd ik er ook van om een goede film of serie te kijken.  
Ik heb een goede start kunnen maken op De Sjofar en kijk er ook naar uit om hier met plezier 
de komende periode les te mogen geven. 
 
Bericht van de Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR is weer, digitaal, bij elkaar gekomen begin november.  
Een taak van de MR is onder andere om te volgen of de RI&E (Risico-Inventarisatie en Evalu-
atie) wordt uitgevoerd en wat hier vervolgens mee wordt gedaan. Naar aanleiding van dit on-
derwerp hebben we gereflecteerd op een quickscan die gedaan is over de ervaren werkdruk 
en op het plan van aanpak van de RI&E. Een afspraak die we hierbij maakten is dat we als 
MR ook de uitslagen van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek te horen krijgen, zodat 
(op onderdelen) ook naar de effecten kan worden gekeken van ingezette acties/beleid. 
Daarnaast hebben we een aantal onderwerpen uit het jaarplan gekozen waar we dit jaar de 
voortgang van zullen monitoren. Deze onderwerpen zijn: 
-Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) 
-Invoering doelen ICT plan 
-Ontwikkeling en implementatie visie op ouderbetrokkenheid 
-Stagnatie ontwikkeling van leerlingen 
 

Indien relevant zullen we op onderdelen hierover ook informatie geven in ons nieuwsbericht.  
De komende vergadering sluit Joëlle van Bruggen aan, die als ouder vanuit de Sjofar deel 
uitmaakt van de GMR - de Gemeenschappelijke MR voor PCBO Apeldoorn. Zij zal toelichten 
welke onderwerpen daar aan de orde zijn en waar het gewenst is, zullen wij, als MR, met haar 
meedenken. 
 

Mochten er vragen of ideeën zijn die je ons wilt voorleggen, laat het ons gerust weten! 
mrsjofar@pcboapeldoorn.nl   
 

Hartelijke groet, namens de hele MR van De Sjofar, 
Everdina van Olst 
 
Bericht van de ouderraad: 
Twee weken geleden heeft u per kind een Parro bericht ontvangen van 'schoolkassa'. Daarin 
stond het verzoek om de ouderbijdrage van dit schooljaar te betalen. 
Ik kan u meedelen dat we al ruim 60% van de ouderbijdrage binnen hebben! Echt bedankt 
hiervoor en ook voor de vele reacties aan de OR. Het zou fijn zijn als we dichterbij de 100% 
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betaalde ouderbijdragen  komen, zodat de OR het hele jaar actief kan zijn. Juist in deze onze-
kere tijden hopen we voor school een steuntje in de rug te zijn. 
Dit jaar zijn we begonnen om u de mogelijkheid te bieden te betalen d.m.v. een IDEAL-link. 
Helaas is dat niet in alle gevallen goed gegaan. Volgend jaar proberen we het nog een keer, 
met de nieuwe kennis die we hebben opgedaan. Wat kunt u doen? 
Vandaag is er een herinnering gestuurd in Parro. Via het linkje in dat bericht kunt u gemakke-
lijk betalen met I-deal. Dit moet u wel voor al uw kinderen op de Sjofar doen. Als u liever niet 
via I-deal betaalt, kunt u het bedrag €30 per kind ook overmaken. NL30RABO0393292320 
t.n.v. Stichting beheer ouderfonds 
Zet bij de mededeling naam en groep van uw kind. Als u meer kinderen op de Sjofar heeft kan 
dat in 1 keer. 
Wij hopen op uw bijdrage zodat we dit schooljaar alle activiteiten door kunnen laten gaan. 
Mocht u nog vragen hebben stuur die gerust aan Suze of mij: Orsjofar@pcboapeldoorn.nl 
Hartelijke groet,  
Namens de OR van "De Sjofar" Anneke Pols(Penningmeester) 
 

N.B. De ouderbijdrage is een vrijwillige gift, waarmee de OR Belangrijke activiteiten binnen de 
school kan financieren. 
 
Nieuws van het leerling-panel  
Dit jaar zijn er weer 3 nieuwe panelleden in het leerling-panel van onze school gekomen. Dit 
zijn Ekene (groep 7), Neo (groep 7) en Yasmin (groep 7 van 7/8). Met deze nieuwe leden 
heeft het leerling-panel weer 6 leden. De kinderen die vorig jaar ook al in het leerling-panel 
zaten zijn David (groep 8 van 7/8), Lois (groep 8) en Bo (groep 8). 
We vergaderen 1x in de 3 weken en gaan ons ook bezighouden met ideeën van de leerlingen 
van onze school. Mocht u of uw kind een idee hebben voor het leerling-panel dan kunt u dat 
doorgeven aan één van de leden of aan juf Kristel. Vorig jaar zijn er bijvoorbeeld veel ideeën 
gekomen over het milieu en daar gaan we dit schooljaar weer verder over denken.  
 

Update ZOA Kruidnotenactie groep 5, 5/6 en 6 
De kinderen uit groep 5, 5/6 en 6 zijn enthousiast bezig met 
het verkopen van het ZOA-kruidnotenrecept. We kregen hal-
verwege deze week een update van ZOA met de mededeling 
dat er op dat moment al 120 donaties waren gedaan, met een 
waarde van €997,50! Een fantastisch bedrag, waar ZOA heel 
erg blij mee is. Maar er kan nog meer bij! De kinderen moeten 
morgen, vrijdag 4 december, hun sponsorlijst op school in-
leveren en hebben dus nog heel even de tijd om geld voor ZOA op te halen. We zijn benieuwd 
of het lukt om meer dan €1000 bij elkaar te krijgen... In de volgende nieuwsbrief maken we het 
eindresultaat van de actie bekend. 
 

Agenda 

4 december    Sinterklaasfeest 

11 december    Groepen 1/2 vrijdag  

18 december    Kerstviering in de groepen 

        Alle leerlingen ’s middags vrijdag 

21 dec. tm 1 januari  Kerstvakantie 

7 januari      Nieuwsbrief 6 

 

 
 
Sport van de Maand Januari  
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 18 december via de website: www.sportvandemaand.nl  
Ondanks alle beperkende maatregelen kan op dit moment de Sport van de Maand wel door-
gaan.  
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