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Jaargang 22 – Nieuwsbrief 2 – 27 september 2021 
	  
Schooltijden  
Nu de richtlijnen rondom de 1,5 meter afstand zijn veranderd doen we ook een wijziging in de 
schooltijden.  De tijden worden weer zoals ze waren voor de pandemie.  
Vanaf maandag 4 oktober zijn dit de schooltijden:  
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  08:30 uur tot 14:45 uur  
Woensdag            08:30 uur tot 12:15 uur  
Vrijdag groepen 1 t/m 4:        08:30-12:00 uur  
	  
‘Worden wat je wil’ 
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in teke-
nen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind is uniek en kan worden waar hij van droomt.  
Worden wat je wil is het thema van de Kinderboekenweek van 6– 16 oktober. 
Voor elke groep op school is er een geweldig actieboek vanuit de 
Christelijke Kinderboeken om in de klas samen te bekijken en te lezen. 
Voor groep 1-4   Oppasser voor een dag van Leontine Gaasbeek 
Voor groep 5 en 6  Dokter Domoor van Bram Kasse 
Voor groep 7 en 8 De geheime operatie van Henriët Koornberg-Spronk 
Alle boeken gaan over het thema ‘Worden wat je wil’. 
Vrijdag 15 oktober is de afsluiting van de kinderboekenmaand. 
We hebben dan weer onze jaarlijkse kinderboekenmarkt én ook weer de 
boekenkraam van de CLC-winkel in Apeldoorn. In Parro volgt hier meer 
informatie over. 
Van boeken krijg je nooit genoeg….  
Heel veel leesplezier!! 
 
Open dag 

Woensdag 6 oktober is er weer een open dag van alle basisscholen 
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? 
Aanmelding voor de kennismaking met De Sjofar gaat via de website 
van het PCBO: https://www.basisscholenapeldoorn.nl	  

 
 Juf Nienke 25 jaar op De Sjofar! 
Volgende week woensdag is het groot feest in groep 1/2C! Juf Nienke 
helpt al 25 jaar bij de kleuters. En dat gaan we vieren. Eerst wordt juf 
Nienke feestelijk onthaald op het plein door alle kinderen van groep 1/2. 
Daarna is het feest in de klas. Wilt u juf Nienke ook feliciteren met dit 
bijzondere jubileum? Dat kan! U kunt een kaartje of iets dergelijks 
schrijven en dit aan juf Ingeborg op het kleuterplein geven (voor 
woensdag 29 september). Dan zorgt juf Ingeborg dat het bij juf Nienke 
komt. We hopen met elkaar dat het voor juf Nienke een onvergetelijke 
dag wordt! 
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Inloopspreekuur GGD 
De jeugdverpleegkundige van de GGD houdt een aantal keer per jaar inloopspreekuur op De 
Sjofar. U kunt daar terecht voor allerlei vragen rondom de gezondheid en ontwikkeling van uw 
kind. Het spreekuur wordt gehouden op 26 oktober a.s. tussen 08:30 uur en 09:30 uur. 
   
Gebedsgroep  
Er wordt voor uw kind gebeden! Wilt u meebidden? U bent van harte welkom om onderstaan-
de momenten tussen 09:00 uur en 10:00 uur mee te bidden voor en op onze school. De ge-
bedsgroep inventariseert gebedspunten onder het team en bij een klas. Deze kunnen ook ge-
anonimiseerd worden aangeleverd. De gebedsgroep is te bereiken via Ingeborg van der Net.  
Haar telefoonnummer is: 06 54964904 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom op school: 
Rebecca Versluis 1/2 
 
Reischeque ingewisseld 

Beste ouders en/of verzorgers, 
Vorige week zijn mijn man en ik een week in 
Zweden geweest. We hebben dat kunnen doen 
van het geld dat ik van jullie kreeg bij mijn 
afscheid. We hebben een heerlijke week gehad.  
Ik vind het leuk om jullie te laten weten hoe het 
ons is vergaan. Eerst zijn we drie dagen in 
Stockholm geweest: Een prachtige stad met veel 
mooie gebouwen en parken. Daarna hebben we 
nog vier dagen gewandeld op Utö en Alö: twee 
van de vele eilandjes voor de kust bij Stockholm. 
Het was gelukkig goed en droog weer.  

 
 
 
 
Hierbij wil ik jullie nogmaals bedanken 
voor dit mooie cadeau en voor het 
vertrouwen dat jullie me gaven tijdens de 
17 jaren die ik mocht werken op de Sjofar 
en wat ik mocht betekenen voor jullie 
kinderen. Ik kijk met plezier en voldoening 
op mijn werk terug. Alle goeds gewenst 
voor u en uw kind(eren). 
 
Vriendelijke groet, Suze de Vries 

Datum   Groep  
13 oktober 2021  7/8  
3 november 2021  7  
24 november 2021  6  
15 december 2021  5/6  
12 januari 2022  5   
16 – 23  januari 2022  Week van het gebed  
26 januari 2022  4 B  
16 februari 2022  4 A  
9 maart 2022  3 B  
30 maart 2022  3 A  
20 april 2022  1/2 C  
18 mei 2022  1/2 B  
8 juni 2022  1/2 A + evt instroom  
29 juni 2022  8  
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Agenda 
24 september    Groepen 1/2 vrij  
29 september    Buitenspeeldag De Horsten  
6 oktober     Start Christelijke Kinderboekenweek   
        Open dag PCBO  
6 tm 8 oktober    Kamp groep 7, 7/8 en 8 
8 oktober     Groepen 1/2 vrij 
14 oktober     Nieuwsbrief nr. 3 
15 oktober     Afsluiting Kinderboekenweek  

In Parro krijgt u hierover binnenkort nog meer informatie! 
        Boekenmarkt 
18 tm 22 oktober   Herfstvakantie 
4 november    Studiedag team, alle leerlingen vrij 
 
Peuterspeelzaal De Blokkentoren; even voorstellen… 

Regelmatig stromen er peuters van onze peuterspeelzaal door naar groep 1, onder 
andere op de Sjofar. Daarom leek het ons goed ons eens aan u als ouders voor te 
stellen; 
Wij zijn een christelijke peuterspeelzaal “De Blokkentoren” gevestigd in de nabije 
omgeving van de Sjofar. We mogen gebruik maken van een lokaal in de Eben-
Haëzerschool aan de Valkeniersdonk.. Vier ochtenden in de week zijn wij geopend; 
van dinsdag tot en met vrijdag. 
Onze peuters komen altijd met veel plezier en enthousiasme bij ons. Ze krijgen veel 
tijd om te spelen; zowel binnen als buiten. Daarbij worden zij gevolgd in hun 
ontwikkeling; ze worden gestimuleerd en begeleid in hun spel. We werken en spelen 
rondom thema’s die dicht bij de belevingswereld van peuters liggen. Zoals 
bijvoorbeeld; “dit ben ik”, “torens bouwen”, “ik in het verkeer” of “in de herfst”.  

De Blokkentoren is een mooie voorbereiding op de basisschool. We leren samen delen, sa-
men spelen, samen werken, op onze beurt wachten, omgaan met anderen, in de kring zitten 
en nog veel meer!! Ook horen we elke ochtend een verhaal uit de Bijbel, die de juffen vertellen 
met behulp van prachtige flanelplaten. 
Onze peuters die naar groep 1 gaan, hebben zo al een mooie basis voor het naar school 
gaan. Meer informatie? Kijk gerust eens op onze website; www.deblokkentoren.nl  
Hartelijke groet, 
De juffen Dirianne, Hilde, Krinie en Mariska 
 
Voor kinderen vanaf 10 jaar: vrijdag 8 oktober 2021.  
Kom langs en kies techniek! Op 8 oktober laten ongeveer 20 
technische bedrijven en instellingen bij NewTechPark in 
Apeldoorn zien wat er mogelijk is met een opleiding in de 
techniek. Beleef en verwonder door zelf dingen te maken en te 
doen! 
De deelnemende bedrijven komen uit zeer uiteenlopende 
branches en geven hiermee een beeld van de moderne 
techniek, onder andere installatie technieken, autotechniek, 
oppervlaktebehandeling, automatisering, metaalbewerking, de 
bouw, defensie, techniek in de gezondheidszorg, elektro-
techniek, kunststoftechnologie en nog veel meer! 
Voor meer informatie zie de flyer bij deze nieuwsbrief of 
www.newtechpark.nl/techniekfestival. 
 
 


