
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
NIEUWSBRIEF JANUARI 2019 
 
Beste ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden,  
  
Voor u ziet u onze eerste Nieuwsbrief van het jaar 2019. Het blijft ook dit jaar onze bedoeling 
u één keer per maand een uitgebreide nieuwsbrief voor school en kinderopvang toe te 
sturen. Kortere berichten en berichten rondom de groep van uw kind(eren) sturen wij met 
Parro. Inmiddels is deze manier van communiceren al helemaal ingeburgerd geraakt. 
 
Staking?  
Op 15 maart is een landelijke onderwijsstaking aangekondigd. Het ziet er momenteel niet 
naar uit dat er op De Ploeg veel stakende collega’s zullen zijn, omdat de meeste teamleden 
lid zijn van onderwijsbond CNV en deze vakbond niet meedoet aan de staking, omdat zij 
vinden dat het lopende Cao-overleg eerste kans van slagen moet hebben. Indien er 
verandering van standpunt optreedt, of indien er belangrijk nieuws is, dan hoort u dat van 
ons. 
 
Scholierencross  
Op zaterdag 16 maart 2018 vindt de 31ste scholierencross in Apeldoorn plaats. Deze cross 
wordt georganiseerd door atletiekvereniging AV’34 in samenwerking met Accres Apeldoorn 
BV, afdeling Sportstimulering. De scholierencross wordt gehouden op het middenterrein van 
Sportpark Orderbos. 
Het programma begint om 12.45 uur met een gezamenlijke warming-up. Om 13.00 uur gaat 
de cross van start met de meisjes uit groep 3. Het laatste startschot voor de jongens uit 
groep 8, zal naar verwachting om 15.10 uur luiden. 
Op de atletiekbaan van AV’34 kunnen alle basisschoolleerlingen deelnemen aan een clinic, 
waarin de onderdelen sprint, hordelopen, kogelstoten, hoog- en verspringen aan bod komen. 
Bij elk onderdeel krijgen de deelnemers deskundige uitleg van trainers en atleten van AV’34. 
Ook jongens en meisjes die niet aan de cross deelnemen, mogen hieraan meedoen. 
Inschrijven is mogelijk voor leerlingen van groep 3 t/m 8. In elke klas hangt een inschrijflijst 
voor deze cross. De afstand voor leerlingen uit groep 3 en 4 is 800 meter. Leerlingen uit 
groep 5 en 6 lopen de kilometer. Voor groep 7 en 8 is de afstand 1200 meter. Deelname aan 
deze cross is kosteloos. Inschrijven kan tot en met vrijdag 15 februari. 
We zien je graag op zaterdag 16 maart! 
  
Sander en Esther Roobeek (ouders Jesper (Groep 6) en Mats (Groep 3/4a)) 
 
 
Certificaat Wecycle 
 
Alle ouders /verzorgers die hebben meegeholpen met het inzamelen van apparaten om te 
recyclen, van harte bedankt! Het levert ons een mooi certificaat en een boekenpakket op 
voor onze schoolbibliotheek. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Bericht van de MR 
Het schooljaar is alweer een tijdje aan de gang en het 5-gelijkedagen model lijkt geheel 
ingeburgerd te zijn. Vanuit de school horen we voornamelijk positieve geluiden. Wij zijn als 
MR ook benieuwd hoe onze achterban, de ouders en het personeel, dit ervaren. We zullen in 
maart/april dan ook een evaluatie hierover houden.   
 
Samenstelling MR  
Van de personeelsgeleding is Ans Baars afgetreden en mag zij inmiddels genieten van haar 
pensioen. We willen Ans hierbij nogmaals bedanken voor al haar werk voor school maar 
natuurlijk ook voor de MR.  
Anne-Marie Boks heeft haar plaats ingenomen. De andere 2 zetels van de 
personeelsgeleding worden ingevuld door Rianne van Ommen en José de Vries.  
  
De oudergeleding heeft volgend schooljaar 2 nieuwe leden nodig. Michiel Pol en Johan 
Frisart moeten eind dit schooljaar aftreden.  
Hierdoor ontstaan er 2 vacatures binnen  de oudergeleding. Wij willen deze zo spoedig 
mogelijk invullen, want het is voor de MR heel belangrijk om voltallig te zijn. Dit om zo goed 
mogelijk de belangen van de school te kunnen behartigen. Dus bent u geïnteresseerd en wilt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

u uw steentje bijdragen aan een goede toekomst voor onze school, meldt u zich dan aan als 
MR-lid. Iedere ouder die een of meer kinderen op De Ploeg heeft (vanaf groep 1), mag in de 
MR. Wilt u zich hiervoor aanmelden of eerst meer weten wat het precies inhoudt, spreek dan 
een MR-lid aan of stuur een mailtje naar mrploeg@pcboapeldoorn.nl   
   
Mocht u verder vragen en/of opmerkingen hebben aan de MR kunt u natuurlijk altijd iemand 
van de MR aanspreken of een mailtje sturen naar mrploeg@pcboapeldoorn.nl  
   
Met vriendelijke groet,  
namens de MR,  
  
Johan Frisart  
(voorzitter) 

 
Nieuws van de BSO  
Op 5 januari zijn we met het hele team van de kinderopvang naar het Travers-festival 
geweest in Hedon. Een hele gezellige avond met foodtrucks, silent disco, bingo en veel 
gezelligheid! Daarnaast hebben we deze maand de medewerkersbijeenkomst bijgewoond. 
Het afsluiten van de OOK periode stond hierbij centraal. Wat kunnen we loslaten van OOK 
en wat willen we graag behouden?  
Ook stonden we stil bij het beleidsplan en was er een hele mooie, bijzondere lezing van 
Joseph Oubelkas.  
 
Op de groepen is er natuurlijk ook het één en ander gebeurd. In de groene groep zijn er de 
afgelopen weken veel activiteiten door de kinderen zelf bedacht. Zo hebben ze bijvoorbeeld 
een pindasnoer geregen voor de vogels en blijven de strijkkralen erg in trek.  
Voor de groepen in de hal is veel nieuw speelgoed aangeschaft. Zo spelen sommige 
kinderen al weken met de autobaan. De kinderen van de chillgroep hebben er al heel wat 
batterijen van vervangen. Bij de start van het nieuwe jaar hebben de kinderen van de 
chillgroep allemaal een eigen mok mogen maken. Superleuk omdat die plastic bekers 
natuurlijk écht niet meer kunnen als je negen bent. Verder hebben we afgelopen week 
natuurlijk heerlijk van de sneeuw genoten! 
  
Qua groepsindeling is er ook het één en ander veranderd. Alle kinderen van de gele groep 
zijn nu standaard in de blauwe groep geplaatst (de kinderen zullen hier weinig van merken, 
aangezien zij nog steeds in de hal zitten). Mocht u nu een aanvraag doen voor extra opvang, 
ruiling of flexibele opvang, dan kunt u uw kind in de gele groep plaatsen. Dit geldt ook voor 
de chillgroepkinderen (al worden de chillgroepkinderen bij voorkeur door ons overgeplaatst 
naar de chillgroep). 
 
Nieuws van het Kinderdagverblijf 
 De Kerstdagen zijn al lang weer achter de rug en het nieuwe jaar is begonnen. Dit 
betekende ….. kerstboom opruimen en nieuwe activiteiten bedenken voor de komende tijd.   
Het nieuwe thema is “winter”.  We hebben al sneeuw geverfd en veel voorgelezen over de 
winter.  Verder hebben we het liedje “dag meneer de sneeuwman” geleerd.  
Hierbij worden de kinderen ook tot sneeuwman getransformeerd met behulp van de nodige 
attributen. Ze vinden het prachtig!  
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 Inmiddels hebben we al met het nieuwe vissenspel gespeeld en met het parachutedoek dat 
we van de Sint hebben gekregen. Daarnaast hebben we “geverfd“ met scheerschuim en de 
kleintjes met yoghurt en een druppeltje eetbare kleurstof.    
 
Wist u dat op de site van kinderdagverblijf De Ploeg ook foto’s staan van onze activiteiten? 
We proberen dit natuurlijk actueel te houden. Zo staan er foto’s van het planten van de 
bloembolletjes en zowaar………ze komen al op.  
De blauwe druifjes zullen waarschijnlijk als eerste opkomen.  Wij hebben er zin in!  
  
Team KDV De Ploeg                                                                                                    

 

 

Tot zover onze nieuwsbrief van deze maand.   

 
Met vriendelijke groet, 
namens het hele team van onderwijs en kinderopvang, 
 
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis  


