
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

November 2018 
 
Beste ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden,  
  
Voor u ziet u onze Nieuwsbrief van de maand november 2018. Zoals eerder aangegeven 
versturen we maandelijks onze nieuwsbrief via Parro. De Nieuwsbrief wordt ook geplaatst op 
de website. Op de website vindt u nog veel meer documenten met informatie over onze 
school en kinderopvang. 
 
Sinterklaasfeest op de Ploeg 
Woensdag 5 december vieren we het sinterklaasfeest op school. Sint en de pieten komen 
buiten op het plein aan. Hoe is nog een verrassing. De VSO-kinderen hangen hun jas niet 
aan de kapstok maar nemen hun jas mee naar het VSO-lokaal. Zij gaan om half 9 eerst naar 
hun eigen klas. Alle andere kinderen houden ook hun jas aan en gaan om half 9 ook eerst 
naar hun eigen klas. De leerkrachten van alle groepen krijgen vanzelf een seintje wanneer 
ze met de klas naar buiten kunnen komen.  
De kinderen nemen op 5 december, net als anders, zelf eten en drinken mee voor de pauze 
en de lunch. 
Ouders zijn natuurlijk van harte welkom op het plein om de aankomst mee te maken.  
Op 4 december na 14.00 uur mogen de surprises op school gebracht worden. 
 
Kerstfeest op De Ploeg 
In de laatste schoolweken van 2018 wordt in alle groepen aandacht besteed aan het 
kerstfeest. Woensdag 19 december 2018 is er tussen 18.00 en 19.30 een gezellige en leuke 
activiteit voor het hele gezin. We houden spannende en gezellige lichtjestocht, waarin we 
stilstaan bij het feest van de geboorte van Jezus. U bent van harte welkom om samen met 
de kinderen en de teamleden van De Ploeg dit feest te vieren.  
 
De activiteit vindt buiten plaats. Een beetje sneeuw verhoogt de sfeer, maar bij slecht weer 
valt een groot deel van het programma in het water. Op de dag zelf houden we u via Parro 
op de hoogte van eventuele wijzigingen.   
 
Fietsen kunnen naast de gymzaal worden geparkeerd. Het fietsenhok is niet toegankelijk! Er 
wordt gestart bij de poort. Deze bevindt zich bij het hek van het schoolplein aan het 
Burgersveld. Om opstoppingen en grote drukte te voorkomen, vragen wij u om zich zoveel 
mogelijk aan onderstaande starttijden te houden:   
  

Gezinnen met jongste kind in:  Starttijd tussen 

Kinderdagverblijf + groep 1/2a  18.00 en 18.15 uur  

Groep 1/2b  18.15 en 18.30 uur  

Groep 1/2c  18.30 en 18.45 uur  

Groep 3a en 3b 18.45 en 19.00 uur  

Groep 4a en 4b  19.00 en 19.15 uur  

Groep 5, 6, 7 en 8  19.15 en 19.30 uur  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Aan het einde van de lichtjestocht is er bij het vuur op het plein gelegenheid om elkaar nog 
even te ontmoeten. 
 
Tijdens de viering wordt op ludieke wijze geld ingezameld. Met dit geld steunen wij Oxfam 
Novib, die zich inzet voor een betere wereld zonder armoede. Van het geld kopen wij 
bijvoorbeeld kippen en geiten die worden geschonken aan gezinnen in ontwikkelingslanden. 
Geeft u uw kind wat kleingeld mee? 
 
Vriendelijke groeten, de kerstcommissie, 
 
Ester de Jong, Hanneke Reitsma, Trudi Geerts, Swaniek van der Woude en Ben Buitenhuis 
 
Kerstwandeltocht De Drie Ranken 
Op kerstavond, maandag 24 december, is er een kerstwandeltocht vanaf De Drie Ranken, 
via Eglantier en Matenpark naar Don Bosco, tussen 17 en 20 uur. Dit is in plaats van de 
kerstavondvieringen in De Drie Ranken, vanwege de verbouwing. De kerk doet het samen 
met Don Bosco, Stimenz, bewoners uit de buurt en de winkeliersvereniging (zie ook de 
wijkkrant). Samen maken we er een mooie Kerst van! 
 
Meedoen? 
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen meezingen met kinderkoor spRANKel. Het koor zal ongeveer 
een uur lang zingen op een vaste plek binnen, bij de kerststal (tot ongeveer half zeven). 
Oefentijden: vrijdagmiddag van 16.30-17.15 uur in De Drie Ranken (ingang via 
Violierenplein). Data: 30 november, 7, 14 en 21 december. Wil je meezingen op kerstavond, 
zorg dan dat je in ieder geval 3 keer mee komt oefenen. Interesse? Stuur een berichtje naar 
de dirigente, Cécile Janse: zing.cecile@gmail.com of tel. 06-17618523. 
En als ouders mee willen doen in catering, hand- en spandiensten of met toneelspel 
onderweg, mail dan naar gertrudekevandermaas@3ranken.nl  
  
Informatieve Ouderavond met workshops op 21 januari 
Zoals u hebt kunnen lezen in onze jaarkalender staat op maandag 21 januari staat onze 
jaarlijkse ouderavond gepland. Naast informatie over onze nieuwe methode IPC, geven wij 
nog veel meer informatie over andere vakken en vakgebieden. We doen dit in de vorm van 
korte attractieve workshops. 
Deze avond is bedoeld voor alle ouders/verzorgers van de hele school en voor de nieuwe 
ouders die in de loop van dit schooljaar 2018-2019 binnen komen  
Alle ouders/verzorgers krijgen een digitale intekenlijst toegestuurd voor 2 workshops; ouders 
van één gezin kunnen ook apart gaan en zodoende 4 workshops bezoeken.  
 
De tijden zijn: 

1e ronde: 19.30 - 20.00 uur  
Pauze:   20.00 - 20.15 uur  
2e ronde:  20.15 - 20.45 uur  

 
De workshops:  
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1. IPC: Hanna Broersen (onze IPC-trainer) geeft als professioneel trainer deskundige 
uitleg over de “ins en outs” van het werken met IPC op De Ploeg.  IPC werkt met 
thema’s en vormt een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma in alle groepen 
van de hele school. Binnen IPC is er ruimte voor de wereldoriëntatie (o.a. 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs) en de creatieve vakken. 

2. Kanjertraining (een workshop speciaal voor nieuwe ouders van groep 1 en 2): Juf 
Eva en juf Maaike geven uitleg over het werken met de kanjertraining in alle groepen 
van onze school en wat u hier thuis mee kunt gaan doen. 

3. (Leren) Lezen met Lijn 3 in Groep 3. Een workshop speciaal voor ouders van groep 1 
en 2. Alle kinderen krijgen hier mee te maken als ze naar groep 3 gaan. Juf Petra en 
juf Ronkje geven praktijkgerichte voorlichting en vertellen wat ouders kunnen doen 
om het leren lezen tot een succes te maken. 

4. Interactief voorlezen en lezen met boeken van de schoolbibliotheek: juf Dicky en juf 
Annelies geven uitleg over de schoolbibliotheek, over het belang van het lezen van 
boeken en het interactief voorlezen dat u thuis kunt gaan doen.   

5. Een speerpunt op de Ploeg: Thinking for Learning in een uitdagende leeromgeving. 
Juf Swaniek presenteert een aantal werkvormen uit het programma “Thinking for 
learning” dat we op school toepassen om het leren attractiever en boeiender te 
maken. Door deze werkvormen te gebruiken zij de kinderen beter betrokken en leren 
ze meer van onze lessen. Een aanrader voor alle ouders/verzorgers. 

6. ICT en de toekomst in onze school. Meester Ben, onze ICT-deskundige, presenteert 
de laatste ontwikkelingen op ICT-gebied op De Ploeg. Interessant om kennis te 
maken met nieuwe manieren van leren die naast de traditionele manieren een plek 
gaan innemen in ons lesprogramma. 

 
Bedankbrief van juf Ans 
 
Beste ouders en kinderen,  
 
Ik wil jullie bedanken voor alle fijne jaren op De Ploeg. Ik heb het altijd reuze naar mijn zin 
gehad. Dit komt voor een heel groot deel door de goede en gezellige sfeer op school en 
binnen het team. Op woensdag 31 oktober heb ik van alle kinderen afscheid genomen. Ik 
ben goed verwend met liedjes en tekeningen. De grote verrassing was dat alle kinderen mij 
gingen uitzwaaien. Met een goed gevoel kijk ik hierop terug.  

Met vriendelijke groeten,  

Ans Baars 

Personeel  
Inmiddels zijn juf Marloes en juf Rianne weer terug van zwangerschapsverlof. Juf Marleen 
werkt nog bij ons tot aan de Kerstvakantie. Dan gaat ze met pensioen. Juf Joenne gaat na 
de kerstvakantie met zwangerschapsverlof. Juf Jessica, die al een hele tijd stageloopt op De 
Ploeg, gaat haar vervangen. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ons adoptiekind 
Hieronder het jaarlijkse rapport van ons adoptiekind Pratiksha uit India. Fijn om te lezen dat 
het goed met haar gaat! 

 
 
Op 13 november is het geld voor World Vision gestort: Sinds de zomervakantie is er een 
bedrag van € 197,49 bijeengebracht voor onze beide adoptiekinderen. Dit is voldoende om 
hen bijna 3,5 maand te ondersteunen. Dat lijkt heel mooi en dat is het ook, maar we moeten 
niet vergeten dat er in de 6 weken van de zomervakantie geen geld is binnen gekomen. 
Eigenlijk zou de bijdrage dus nog een beetje moeten stijgen, om goed uit te komen met het 
geld. Dat moet lukken als iedereen eraan blijft denken om op maandag regelmatig een 
bijdrage mee te nemen. 

 
Nieuws van de BSO  
Er is weer een maand voorbij, dus tijd voor het maandelijkse stukje vanuit de BSO. Sommige 
van jullie is het misschien al wel opgevallen, maar juf Marloes is weer terug van haar 
zwangerschapsverlof. We vinden het fijn dat ze er weer is! Dat betekent wel dat juf Judith nu 
alleen nog twee keer in de week bij de VSO werkt en op dit moment niet meer op de BSO. 
We blijven haar dus gelukkig gewoon zien! We willen juf Judith bedanken voor de afgelopen 
tijd op de BSO. Dan is nu echt de tijd aangebroken dat de dagen kouder worden en we 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

merken dat de kinderen daarom vaak lekker binnen willen spelen. Daarom zorgen we voor 
leuke activiteiten die de kinderen binnen kunnen doen. Zo zijn er met Halloween pompoenen 
uitgehold, zijn er leuke herfstpotjes met bladeren gemaakt en hebben de kinderen een slak 
op een echt blad geknutseld. 

Groetjes, 
Joenne 

Nieuws van het Kinderdagverblijf 

Inmiddels is het November en de blaadjes vallen nog steeds van onze boom. Prachtig 
spelmateriaal om mee te spelen buiten. Wij hebben ook over de herfst geknutseld en al veel 
liedjes gezongen. En dan is het alweer tijd voor de Sint. Ook daar zullen we weer veel mee 
bezig zijn. In tegenstelling tot vorig jaar hebben we geen knutselavond. Dit jaar hebben we 
gekozen voor groepscadeau ‘s. We wisselen dit elk jaar af. Dit jaar hebben we gekozen voor 
spelmateriaal om te bewegen. We merken dat de kinderen erg behoefte hebben om te 
bewegen, te klimmen en te klauteren. We zullen in de week van Sinterklaas elke dag een 
activiteit doen zoals poppenkastspel en liedjes zingen en elke dag wordt er een 
groepscadeau met z’n allen uitgepakt.  

Inmiddels heeft Heidi ons verlaten en is bij haar nieuwe locatie begonnen. Bregina is nu 
toegevoegd aan ons team. Hier zijn we heel blij mee zijn. Ze was natuurlijk al een “vast” 
gezicht voor de kinderen. Welkom Bregina!  

Nog een tip voor ouders met kinderen die zindelijk worden en af en toe een ongelukje 
hebben.  Naast setjes verschoonkleren is het ook handig om reserve-sokken mee te geven. 
Die worden ook vaak nat en wij hebben niet zoveel reserve sokken meer. Verder doen we 
een oproepje: we zouden graag wat reservebroeken willen hebben in de maat 92/98 en 
104. Onze reservebak is praktisch leeg. Geen andere kleren, alleen broeken in die 
maten. Dus als u nog wat over heeft dan zouden wij er erg blij mee zijn. Ook zou het fijn zijn 
als de kinderen ‘s ochtends met laarzen binnenkomen, dat ze die meteen in de schoenenbak 
leggen. Dit in verband met de hygiëne. Misschien is het een idee om de kinderen slofjes mee 
te geven als het weer wat kouder wordt.  

Team KDV De Ploeg  

Tot zover onze nieuwsbrief van deze maand.   

Een hele fijne feestmaand gewenst namens ons team van onderwijs en kinderopvang!  

Met vriendelijke groet, 
 
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis  


