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In de afgelopen week hebben de kinderen een lijst meegekregen waarop alle ouders hun beschikbaarheid aan 
kunnen geven voor de pleinwacht tussen de middag. We ontvangen graag alle briefjes ingevuld weer terug 
zodat we ons overzicht voor dit schooljaar compleet kunnen maken. We hebben inmiddels al een aantal 
briefjes terug, fijn! Wanneer alle gezinnen meedoen, kunnen we een rooster maken waarin ieder gezin 
ongeveer eens per acht weken aan de beurt is. Het is fijn dat we op deze manier de afgelopen jaren op een 
goede manier de middagpauze konden vormgeven. We hopen dat dat het aankomende schooljaar weer zo kan. 
Alvast hartelijk dank voor jullie inzet hierbij!  
 
Een aantal ouders heeft aangegeven op de ingeplande datum niet te kunnen maar zelf een vervanger te 
zoeken. Dat is natuurlijk heel erg fijn. Ik heb voor nu deze naam wel laten staan omdat ik niet weet of dit gelukt 
is. 
 
 

  
Op 1 september is de peuterspeelgroep van start gegaan. Juf Liselotte heeft al hele leuke ochtenden gehad, en 
de kinderen ook. Daarnaast hebben de kinderen van de BSO afscheid genomen van juf Anja en is juf Britt sinds 
deze week de BSO juf. Hieronder stellen juf Britt en juf Liselotte zich voor. 
 
Hallo, Ik ben Britt, 27 jaar en sinds 1 januari 2009 werkzaam bij het kindercentrum.   

Beste ouders en verzorgers, 
 
We zijn al weer drie weken op weg in dit nieuwe schooljaar. De kinderen hebben hun draai weer 
een beetje kunnen vinden en de juffen ook. Het is hier en daar nog wel aftasten, vooral voor de 
nieuwe juffen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen. 
 
Wat was het weer een feest bij het Oranjefeest. Geweldig om te zien hoe de kinderen genieten 
van de spelletjes en de optocht, ook al is voor sommige kinderen ook best spannend.  
Heel leuk dat de Oranjevereniging zoveel in het werk stelt om ons als school erbij te betrekken, 
maar ook hoe zoveel ouders druk zijn om prachtige wagens te maken. Dit is waarin een klein 
dorp, of een kleine school, groot kan zijn. Op naar volgend jaar! 
 
Zoals jullie weten is juf Saskia op woensdag 30 augustus geopereerd. Afgelopen maandag is ze 
weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Saskia voelt zich naar omstandigheden vrij goed. Ze heeft 
pijn, maar gelukkig krijgt ze goede medicatie. Dat dit deel achter de rug is, is erg fijn en een 
reden om dankbaar voor te zijn omdat de operatie geslaagd is. Natuurlijk is er nog wel een weg 
te gaan voor juf Saskia waarin ze ons medeleven en gebed ook kan gebruiken! 
Wanneer we weer nieuws hebben, laten we dat natuurlijk weten. 
 
Voor nu wens ik jullie allemaal een heel fijn weekend! 
 

Ineke Keizer 
 
 

Van de directie                             september 2017
              

Beschikbaarheid pleinwacht                              
            

BSO en peuterspeelgroep. 
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Ik heb twee studies gevolgd en afgerond. Ik ben begonnen met het CIOS waar ik 
afgestudeerd ben als BOS-medewerker. Daarna heb ik de studie sport en bewegingseduactie 
gevolgd en afgestudeerd als bewegingsagoog. Dus behoorlijk sportief bezig geweest ;-) In 
mijn vrije tijd heb ik verschillende hobby’s, wedstrijd bowlen, fotograferen en gezellige 
dingen doen met vrienden. 
 
Binnen de organisatie ben ik werkzaam op verschillende locaties, waarvan BSO Prinses 
Beatrix er één is. Ik vind het leuk om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen en dat ik daar 
een bijdrage aan kan leveren. Voor de rest vind ik het belangrijk dat de kinderen zich veilig 
en thuis voelen op de BSO. We gaan er weer een gezellig schooljaar van maken met zijn alle 
vol leuke activiteiten. 
 
 

 
Hallo, mijn naam is Liselotte Melissant. Ik ben 28 jaar oud, woon in Apeldoorn en ben 
getrouwd met David. Samen hebben we drie kinderen. Boas (4), Rosalynn (2) en Marilen 
(6 maanden). Sinds dit schooljaar leid ik de peuterspeelgroep op de Prinses 
Beatrixschool. Mijn deur staat altijd figuurlijk open, want anders ben ik de kids kwijt, 
maar schroom niet om even binnen te lopen voor een praatje! Ik kijk uit naar een leuke 
tijd op de Sjofar-Prinses Beatrix! 
 
 

 
 
 
In de jaarkalender hebben jullie kunnen lezen dat er een ouderavond gepland staat voor 21 september. Omdat 
dit voor Suze en Corien gelijk valt met de ouderavond op de andere locatie hebben we besloten om de 
ouderavond een week te verschuiven naar 28 september. We hopen dat dit voor jullie geen problemen 
oplevert en dat jullie dan aanwezig kunnen zijn. 
 
Iedereen is welkom vanaf 19 uur voor een kopje koffie of thee en om kort even bij te praten met elkaar. Om 
19.15 uur starten we. Volgende week vrijdag versturen we een officiële uitnodiging waarin ook de inhoud van 
de ouderavond beschreven wordt. 
 
 
 

Per 1 oktober 2017 is mevrouw Esther Kompels benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur van de 
Stichting PCBO Apeldoorn. Zij volgt hiermee de heer Gert Nijmeijer op, die per 13 oktober 2017 met pensioen 
gaat. In nauwe samenwerking met de heer Wim Schotman, lid Raad van Bestuur, zal mevrouw Kopmels een 
belangrijke bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van de Stichting PCBO Apeldoorn. 

 

 
Wellicht hebben jullie al eens van haar gehoord, want ook vorig jaar was ze bij ons in school: juf Immy. Juf 
Immy is een leerkracht van PCBO die op verschillende scholen binnen de wijk ‘de Maten’ werkt als lichte 
ondersteuner. Omdat wij sinds vorig schooljaar horen bij die wijk in verband met het samengaan met ‘De 
Sjofar’ mogen wij hier ook gebruik van maken. Wij hebben juf Immy vorig jaar ingezet voor het werken met 
individuele leerlingen. Voor dit schooljaar hebben we gevraagd of juf Immy in de groep ingezet kan worden. Ze 
kan dan de leerlingen die ze vorig schooljaar begeleidde in de groep op weg helpen, daarnaast is ze voor de 
leerkracht een extra paar handen in de klas om kinderen te begeleiden met hun werk of eens met een kind te 
gaan werken die veel moeite heeft met een bepaald onderdeel. Dit gaat altijd in samenspraak met de 
leerkracht.  
Juf Immy is er altijd op dinsdag- en donderdagochtend van 10.30u-12.00u.  

Ouderavond 28 september                              
            

Benoeming nieuw bestuurslid PCBO                             
             

Juf Immy                                          
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In de extra bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie een uitnodiging van de Sjofar. Zij hebben al jaren een 
schaakclub en ook kinderen van onze school zijn van harte welkom om deel te nemen. Alle informatie hierover 
staat in de uitnodiging. 
 
 
 
De kindermonitor komt eraan!  
Dit najaar voert de GGD een groot onderzoek uit naar de gezondheid en leefstijl van kinderen tussen de 0 en 12 
jaar. Het gaat onder andere over voeding, bewegen, slapen en mediagebruik.   
We vragen alle ouders met kinderen in die leeftijd om een online vragenlijst in te vullen.   
 

Doet u ook mee? Dat is belangrijk omdat..   
.. Ouders de experts zijn als het om kinderen gaat. Uw mening telt!  
.. We kinderen en ouders beter kunnen helpen als we weten hoe het met ze gaat.   
 
In oktober ontvangt u via school een e-mail met de link naar de online vragenlijst. De 
vragenlijst is anoniem, uw antwoorden zijn niet terug te leiden naar u of uw kind.   
Meer informatie over het onderzoek is HIER te vinden. Vragen over het onderzoek kunt 
u ook stellen aan de schoolverpleegkundige of schoolarts.   
Alvast bedankt voor uw medewerking!  

 
 
 
Wat zijn we al lekker aan het werk in groep 1-2! We werken over het thema ‘Weet je wie ik ben?’ Er zijn al 
mooie dingen gemaakt die te zien zijn in de klas en in de hal. De komende weken werken we er verder over. 
Van een heel aantal kinderen hebben we al een babyfoto ontvangen, geweldig leuk om die schattige baby’s te 
zien. Heeft uw zoon of dochter nog geen babyfoto meegenomen (of digitaal verstuurd via Digiduif)? Wilt u dit 
dan uiterlijk a.s. maandag doen? Dan kunnen we er volgende week mee aan de slag in de klas. Want ra, ra, ra, 
wie is die baby eigenlijk op de foto? Kennen de kinderen elkaar en zichzelf? 
Ook hebben we de ‘Dit ben ik-box’ met dit thema. De kinderen krijgen allemaal de doos een keer mee naar huis 
en mogen daar wat spulletjes in doen dat iets over hen zegt. Zo leren we elkaar nog beter kennen! Er hangt een 
lijstje in de klas met wie de doos wanneer mee naar huis mag. In de deksel zit een briefje voor de ouders 
waarop staat wat de bedoeling is. 
 
Kleuters willen graag vertellen en laten zien wat ze allemaal voor mooie spullen hebben. Heel gezellig! Maar we 
merken dat de klas steeds groter wordt en het soms veel tijd vraagt. Daarom mogen (moet niet) de kinderen op 
maandag spullen meenemen om te laten zien, de andere dagen mogen ze het thuis laten. Uiteraard geldt dit 
niet voor de kinderen die op een andere dag jarig zijn die hun cadeau willen laten zien, dat mag natuurlijk 
altijd! 
 
Apetrots waren we! De eerste prijs met onze prachtige smurfenkar! Met dank aan alle super creatieve vaders 
en moeders! Wat een talenten! Bedankt allemaal voor jullie hulp! 
Nog even nagenieten… 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nieuws uit groep 1-2                       

Schaken op PCBO De Sjofar                              
            

Kindermonitor  - bericht vanuit de GGD                           
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Daar zitten we dan, in groep 3/ 4. De tijd vliegt, de eerste paar weken zitten er alweer op. Het was wel even 
wennen hoor; ineens veel minder spelen, al die nieuwe methodes, maar wat hebben we al veel geleerd! 
 
In groep 3: 
We leren lezen en schrijven met de nieuwe methodes ‘Lijn 3’ en ‘klinkers’. 
We hebben de volgende letters al geleerd: aa, i, e, r, d, k ,n en de s. 
Iedere dag flitsen we de letters die we hebben geleerd, lezen we rijtjes woorden en oefenen we in ons 
werkboek. We hebben zelfs al de eerste toets gehad!  
Met de letterdoos en woorddoeboekjes mogen de kinderen zelf aan de slag. Zo leren ze de woorden lezen en 
spellen.  
 
Ook rekenen gaat al hartstikke goed. We hebben de eerste toets al gemaakt. We kunnen tellen t/m 20.  Leren 
wat buurgetallen zijn, kunnen groepjes maken en leren al splitsen. Dit doen we natuurlijk niet alleen maar saai 
uit een boek.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In groep 4: 
Ook in groep 4 was het even wennen. We werken ineens met zoveel boeken. Een tekstboek, een werkboek en 
een schrift. Waar laat je al die spullen op je tafel?? En dan al die nieuwe methodes, dat is wel even gek hoor. 
We vinden ze wel hartstikke leuk, er zitten allemaal leuke introductie filmpjes bij en we hoeven niet alleen 
maar in ons boek te werken, met taal mogen we ook spelletjes spelen en zelf spelletjes maken! 

 
 
Bij spelling hebben we nu 3 categorieën geleerd. We oefenen nu met ‘hakwoorden’, ‘zingwoorden’ en 
‘luchtwoorden’.  Met rekenen leren we nu in een schrift werken, beginnen bij de kantlijn en netjes in de hokjes 
schrijven is nog best lastig. We zijn bezig met optellen en aftrekken met de overschrijding van 10, geldbedragen 
omzetten in munten, en zelfs al rekenen met rekentabellen. 
 
We hebben dus een drukke maar zeker ook leuke start gehad van het schooljaar. We hebben een superleuk 
Wenumsfeest gehad. Met leuke spelletjes op vrijdag middag en een toffe optocht waarbij we lekker veel snoep 
mochten eten en veel lol hebben gemaakt.  
Op naar de rest van het jaar! 
 
 
 
 
 

Nieuws uit groep 3-4 
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De kop is eraf! We hebben de eerste weken erop zitten. Het was best allemaal spannend… want zo 
staat er opeens een nieuwe juf voor de klas, en voor begrijpend lezen ook een! Maar we beginnen al 
aardig aan elkaar te wennen, en we beginnen het steeds meer naar ons zin te krijgen . 
En wat hebben we geboft de laatste weken; eerst een superleuke middag waar we een verkeersquiz 
mochten doen met Klaas van Kruistum en Saskia Weerstand! De week erna hadden we superleuke 
dagen bij het Wenums Feest. En als klap op de vuurpijl gaan we vrijdagmiddag 8 september ook nog 
naar de Kick-Off van Serious Request! Wat een bofkonten zijn wij!  

                                               
We willen via deze nieuwsbrief Eline Harleman, Jedidja Ritter en Mirthe Maan van harte welkom 
heten in onze groep! We zijn heel blij met jullie. 
 
Omdat er best veel veranderingen zijn geweest in groepssamenstelling de afgelopen jaren, is het 
goed om met elkaar wat meer tijd te besteden aan de kanjertraining. Zo hebben we kleine 
toneelstukjes uitgespeeld met de kanjerpetten, de smiley poster besproken, elkaar als 
marionettenpoppen laten bewegen zonder iemand aan te raken, en hebben we elkaar complimenten 
op papier gegeven. Want zoals we met elkaar erachter kwamen: “Complimenten krijgen geeft je een 
goed gevoel”. Zo heeft ieder kind een aantal post-its bij zijn/haar naam gekregen, die we nog eens 
terug kunnen lezen. Volgende week gaan we weer andere kinderen een compliment geven, want wat 
zijn er veel complimenten uit te delen! We zijn allemaal bijzonder; de een is zorgzaam, de ander weet 
veel te vertellen over geschiedenis, weer een ander behulpzaam, of kan supergoed voetballen. 
Gelukkig zijn we allemaal heel verschillend en kunnen we elkaars talenten ‘gebruiken’.    

                                              
Het wordt vast een heel fijn jaar, waarin ieder kind op zijn eigen wijze mag groeien! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit groep 5-6 
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Even voorstellen… 
 

 
 
Mijn naam is Juf Anne-Mai. Naast Juf Maeike sta ik in groep 7/8. 
Ik woon in Apeldoorn samen met mijn vriend Jacco. Ik heb een hond, genaamd Quintus en een 
paard, een tinker, hij heet Demi. Hij staat in Kootwijk. Dus lekker dichtbij. 
In mijn vrije tijd lees ik graag, kijk ik series op netflix en ga ik graag naar de paarden en ben ik veel bij 
mijn hond. Vrienden, daar spreek ik ook graag mee af voor een hapje en een drankje. 
Ik ben dol op pizza en melkchocola met nootjes. 
Ik heb jaren in Zweden gewoond, waardoor ik nog steeds veel die kant op ga en de taal spreek. 
Verder ben ik ski-instructeur en loop ik graag hard.  
Naast de Sjofar prinses Beatrix geef ik nog les op een andere basisschool buiten Apeldoorn aan  
groep 6.  
 
Ik wens iedereen een prettig schooljaar toe en tot ziens in, rond en op school. 
 
Groetjes, 
Juf Anne-Mai 
 
 
 
 

  Dag Datum Activiteit Pleinwacht*  

Maandag 11september startgesprekken Meesters 

Dinsdag 12september startgesprekken Mossing Holsteijn 

Woensdag 13september startgesprekken  

Donderdag  

 

 

 

 

 

 

Donderdag 

14september startgesprekken Roijen  

  Vrijdag 15september startgesprekken Testerink 

    

Maandag 18september  Van de Ridder 

Dinsdag 19september  Overdijk 

Woensdag 20september Sing in   

Donderdag  

 

 

 

 

 

 

Donderdag 

21september  Hagemeijer  

  Vrijdag 22september  Van Oord 

    

Maandag 25september  Van Zeist 

Dinsdag 26september  Van Zuuk 

Woensdag 27september   

Donderdag  

 

 

 

 

 

 

Donderdag 

28september ouderavond Zweekhorst 

  Vrijdag 29september  Witteveen 

    

Agenda 

Nieuws uit groep 7-8 
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Maandag 2 oktober Sing in/ start Christelijke Kinderboeken Maand Beekman 

Dinsdag 3 oktober  Losse 

Woensdag 4 oktober Infoavond VO groep 8  

Donderdag  

 

 

 

 

 

 

Donderdag 

5 oktober  Izelaar 

  Vrijdag 6 oktober Nieuwe nieuwsbrief Huisman(Sam) 

    

Maandag 9 oktober  Angelier 

Dinsdag 10 oktober  Bergman 

Woensdag 11 oktober   

Donderdag  

 

 

 

 

 

 

Donderdag 

12 oktober  Kamphuis 

  Vrijdag 13 oktober  Otten 

  Herfstvakantie  

9 september Sep van der Kuil 1 

16 september Anne Ruth Ritter 8 

17 september  Jens Otten 1 

18 september  Feline Hagemeijer 2 

26 september Ruben de Bruijn 2 

29 september Lucy van Oord 3 

12 oktober Berrie Fiets 6 

Jarigen 


