
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019 
 
Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden,  
  
Wij vragen uw aandacht voor de Nieuwsbrief van februari 2019.  
 
Oudertevredenheidsenquête 
Er zijn al heel wat enquêtes binnen gekomen. Toch hopen en verwachten we nog meer respons. 
Het is wel handig te weten dat niet alle ouders een mail hebben gehad, want de enquête is 
verzonden naar een selectie van de mailadressen uit Parnassys. Dat kunnen andere zijn dan die 
in Parro worden gebruikt. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Avondvierdaagse; bericht van de Wandelcommissie 
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Ploeg, 
We zijn heel blij u te kunnen vertellen dat de Avondvierdaagse in Ugchelen dit jaar weer door 
gaat! Wij pakken de organisatie weer op en hopen dat heel veel kinderen (en hulpouders) zich 
op zullen geven. U kunt vast in uw agenda noteren dat er van 21 - 24 mei 2019 gewandeld gaat 
worden. 
In maart ontvangt u een brief met meer informatie over hoe u uw kind op kunt geven voor dit 
gezellige evenement. 
Groet, 
De Wandelcommissie: John Schippers, Hilde Pol, Yvette Wegdam, Susan Lambrechtse, Hilde 
Klein Kranenburg 
 
AED 
De AED van de Ploeg hangt nu buiten onder het afdak bij de voordeur. We vinden het belangrijk, 
dat deze in voorkomende gevallen goed en snel toegankelijk is. Vertel het gerust verder: Hoe 
meer mensen het weten, hoe groter de kans op succes wanneer iedere seconde telt! 
 
Opgave nieuwe leerlingen 
Voor schooljaar 2019-2020 zitten de kleutergroepen vol. Inmiddels beginnen de aanmeldingen 
voor schooljaar 2020-2021 ook al binnen te komen. Er is nu nog plaats genoeg, maar het is wel 
verstandig leerlingen voor dit schooljaar eerdaags aan te melden. Inschrijfformulieren zijn op 
school verkrijgbaar. 
 
Staking 15 maart  
Zoals u weet gaat er weer gestaakt worden in het onderwijs. Voor 15 maart a.s. staat er een 
staking op de agenda. Via deze weg willen wij u definitief laten weten dat onze school niet 
meedoet en gewoon open is. De teamleden van de Ploeg willen eerst het resultaat van de 
onderhandelingen afwachten zoals geadviseerd door vakbond CNV.  
De vakbonden AOb en FNV roepen hun leden wel op te staken. Vandaar dat er ook scholen 
zijn waar wel geheel of gedeeltelijk wordt gestaakt.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alle betrokkenen zijn het in ieder geval eens dat er echt iets moet gaan gebeuren. Dat willen 
we graag nader toelichten: Alle bonden willen in ieder geval duidelijk maken dat er een 
investeringsplan nodig is voor het onderwijs. Nog deze kabinetsperiode moet er een begin 
gemaakt worden met het inlopen van de achterstanden en moet het kabinet gaan investeren 
in het onderwijs. Alleen op die manier kunnen dalende leerling prestaties en toenemende 
lerarentekorten tegengegaan worden.  
Tekort loopt op  
Het tekort aan leerkrachten begint merkbaar te worden. Vacatures kunnen meestal nog 
ingevuld worden, maar aan invallers is al een groot gebrek. Het aantal klassen dat naar huis 
wordt gestuurd kunnen we nog beperken bij PCBO Apeldoorn, maar desalniettemin is er een 
groot gebrek aan bevoegde invallers. Als school zijn we creatief in het vinden van 
oplossingen hiervoor. Dit vraagt echter ook de nodige inspanningen van ons en dit is niet 
bevorderlijk voor de werkdrukverlaging. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk, 
omdat ook onderwijskundig leiderschap onder druk staat. Steeds vaker zijn directeuren bezig 
met bijzaken als het organiseren van vervanging of het omgaan met incidenten. Ook zorgt de 
invoering van Passend Onderwijs voor extra taken en verantwoordelijkheden, zowel voor de 
leerkrachten als ook voor de directie. Er is duidelijk een grens bereikt, de rek is eruit. En 
daarom werd deze actie tot staking op 15 maart uitgeroepen eerder deze maand. Ondanks 
het feit dat de leerkrachten op onze school niet actief deelnemen aan de staking, delen we 
wel graag via deze weg dit signaal.  
 
Aankondiging Ouderavond ICT op 20 maart  
Op 20 maart organiseren de PCBO-scholen uit de Maten een gezamenlijke ouderavond op 
basisschool De Kring, adres Voldersdreef 304. Het onderwerp is ICT. De avond staat onder 
leiding van Aukje Meens van het bedrijf IT-works. Ze heeft onze school begeleid richting de 
aanschaf en implementatie van nieuwe ICT-middelen. U bent van harte welkom op deze 
praktijkgerichte avond die om 19.30 uur begint en rond 21.00 uur is afgelopen. Opgeven kan 
bij Teunis Grotenhuis via tgrotenhuis@pcboapeldoorn.nl. Van harte aanbevolen! 
 
Nieuws van het Kinderdagverblijf 
Aangezien we nog maar 1 prentenboekje in de kast hadden liggen, hebben we een oproepje 
gedaan aan onze ouders of ze nog boekjes over hadden die ze eventueel kwijt wilden.  
Nou, dat hebben we geweten: Wat een hoeveelheid reacties kwamen erbinnen!  
Hartelijk dank hiervoor.  
De kinderen zagen het onmiddellijk en gingen meteen “lekker aan het lezen”. 
Of ze namen alles mee onder de box, waar ze met z’n allen gingen spelen.  
Boekjes zijn zo belangrijk en ze worden zeker intensief gebruikt.  
We lezen ook zeer regelmatig voor en de kinderen genieten daar volop van.  
Op dit moment is het boekje van “De kip legt een ei” erg toepasselijk. In de lente worden er 
ook eitjes gelegd door de vogels. We praten daar over tijdens de kringmomenten en aan 
tafel. Met als kers op de taart dat de pimpelmeesjes weer komen nestelen in ons vogelhuisje.  
We zijn nu weer regelmatig buiten en genieten daar volop van.   
 
Team KDV De Ploeg                                                                                                    
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Tot zover onze nieuwsbrief van deze maand.   

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


