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Jaargang 21 – Nieuwsbrief 7 – 18 februari 2021 
 
Weer naar school 
Wij zijn blij dat alle kinderen weer naar school mogen. Het voelt 
bijna weer gewoon. Gelukkig mochten ook deze week de gym-
lessen in de zaal weer doorgaan. Nog niet alles is weer ge-
woon. Zo moeten we proberen de kinderen zoveel mogelijk in 
hun eigen groep laten werken.(zogenaamde cohortering) Dat 
betekent dat het atelier op de vrijdagmiddag nog niet weer is 
gestart, het zingen in de hal nog niet weer kan beginnen en het 
tutorlezen ook nog niet doorgaat omdat kinderen van verschil-
lende groepen dan contact met elkaar hebben. Als er dan een 
besmetting moeten meerdere groepen in quarantaine en dat 
willen we graag voorkomen. Buiten spelen doen we wel met 
meerdere groepen tegelijk. (Ook wel minder dan voor corona)  
PCBO laat de invalkrachten ook nog niet dagjes invallen omdat 
ze dan eventueel het virus van de ene school naar de andere 
school kunnen overbrengen. Daarom kan het zijn dat er bij 
ziekte geen invaller beschikbaar is en de klas thuis moet blij-
ven. We proberen het zo mogelijk intern op te lossen maar dat 
is niet altijd mogelijk. Wij vragen daarvoor uw begrip.         Tekening van groep 5 

 
Traktaties 
In verband met de coronamaatregelen geldt nog steeds dat de traktaties voorverpakt moeten 
zijn. Wilt u daar rekening mee houden?  
 
Leerlingen aanmelden 
In februari gaan wij al weer aan de slag met de formatie voor volgend cursusjaar. Als uw doch-
ter/zoon volgend cursusjaar vier wordt en u wilt ook dat uw kind naar De Sjofar gaat, wilt u dan 
een inschrijfformulier invullen? Het is fijn als wij weten hoeveel kinderen er volgend cursusjaar 
in groep 1 instromen. Als u mij een parroberichtje stuurt, zorg ik dat u een inschrijfformulier krijgt. 
Alvast hartelijk dank. 
 
Paasviering 
Op 31 maart staat de Paasviering in de kerk gepland. U zult begrijpen dat dit niet door kan gaan. 
De Paaascommissie is wel druk aan het nadenken over een vorm waarbij u als ouders/verzor-
gers ook het Paasfeest op school kan meevieren. Meer informatie volgt nog. 
 
Studiedag 
Het is al een keer in een Parrobericht meegedeeld maar ik doe het ook nog een keer in de 
nieuwsbrief. De studiedag van 27 november is doorgeschoven naar vrijdag 28 mei. De kinderen 
hadden op 27 november een gewone schooldag. Vrijdag 28 mei is voor de kinderen dus een 
vrije dag 
 
Oudergesprekken en ouder-kindgesprekken 
Vrijdag krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis.  
Na de voorjaarsvakantie worden de ouder(kind)gesprekken gehouden voor de groepen 1 tot 
en met 6 om te praten over de voortgang en de ontwikkeling van uw kind.  
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Voor de groepen 7 stellen we de ouder-kindgesprekken uit tot na de CITO’s in verband met 
het voorlopig advies. 
Voor de groepen 8 zijn in januari de adviesgesprekken geweest met ouders en leerlingen.  
U kunt zich op de volgende momenten inschrijven voor de kwartiergesprekken voor de groe-
pen 1 t/m 6: 

1. Voor ouders van kinderen uit grote gezinnen gaat de inschrijving via Parro open 
op donderdag 18 februari om 16.00 uur   

2. Voor alle ouders gaat de inschrijving open op vrijdag 19 februari 09.00 uur   
 
Achterstanden? 
In de media hoort u veel over achterstanden die kinderen misschien hebben opgelopen tijdens 
de periode thuiswerken. In de weken na de vakantie nemen wij de CITO toetsen af en samen 
met het werk wat de kinderen op school doen krijgen wij een goed beeld van het niveau van 
de kinderen. Ik zal u laten weten als wij eind maart achterstanden constateren en wat wij daar 
aan gaan doen. Er kan achterstand zijn bij een individuele leerling of in een groep als totaal. 
Zoals u wellicht gisteren heeft gehoord komt er geld beschikbaar om extra mensen aan te ne-
men om kinderen ondersteuning te geven. Het is goed u te vertellen dat wij nu al gebruik ma-
ken van een subsidie die is afgegeven na de vorige lockdown. Iemand van de IJsselgroep 
gaat een aantal kinderen begeleiden op het gebied van lezen. De ouders van betreffende kin-
deren zijn hiervan op de hoogte. 

  
Felicitaties 
“Welkom lief zusje.” Zo vertellen Koen en Kinga dat hun dochter Miya Paulina is 
geboren. Een zusje voor Naomi Davidson in groep 6 en Joy Davidson in groep 3A. 
Namens het team onze hartelijke felicitaties. 
 

 
Vriendelijke groet, mede namens het team. 
Suze de Vries 
 
Wie wil ons helpen bij het overblijven?    
De sneeuw is (bijna) verdwenen, de lentezon komt eraan! Heerlijk om even zo 
tussen de middag te genieten van spelende kinderen! We hebben nog een paar 
mogelijkheden om samen met andere overblijfouders en leerkrachten tussen 
de middag pleinwacht te zijn. 
Er zijn namelijk nog een paar open plekken in het overblijfrooster 
Op het kleine plein bij groep ½: 
Dinsdag:  
elke dinsdag of 2 overblijfouders die om de beurt een week overblijfouder zijn. En een over-
blijfouder die 1x in de maand pleinwacht wil lopen op de dinsdag. 
Donderdag, elke donderdag vanaf april (i.v.m. zwangerschapsverlof) 
 

Op het grote plein bij groep 3 t/m groep 8: 
Elke maandag een overblijfouder die van 12.00 – 13.00 uur pleinwacht wil lopen. 
Voor de donderdag 1x in de 2 weken pleinwacht. 
Vrijdag 1x 4 weken pleinwacht lopen. 
 
Vaders, moeders, opa’s, oma’s zijn van harte welkom om te helpen bij het overblijven. De kin-
deren 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. 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   
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Vanuit de school-kerk-samenwerking   
Het Kleine Vuur – Kwijt! 
Wist je dat Jezus toen hij 12 jaar was een keer kwijt is geraakt? 
Zijn ouders konden hem niet meer vinden. 
Hoe dat afliep? Luister en kijk naar het verhaal bij Het Kleine Vuur: 
de meespeelviering voor peuters en kleuters (en hun ouders). 
Liedjes om mee te zingen, een schatkist vol verhalen, een doe-
moment en tijd om een kaarsje te branden als gebed en dat alles 
op een speelse en aansprekende manier.     
Vanaf 2 februari weer te vinden op 
 www.devuurplaatsapeldoorn.nl/hetkleinevuur 
 
 
Agenda 
19 februari     Rapporten mee naar huis 
22 tm 26 februari   Voorjaarsvakantie 
1 tm 12 maart    Kwartiergesprekken groepen 1 tm 6 
12 maart     Groepen 1 / 2 vrij 
18 maart     Nieuwsbrief nr. 8 
 

http://www.devuurplaatsapeldoorn.nl/hetkleinevuur
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