
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NIEUWSBRIEF MAART 2019 
 
Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden,  
  
Wij vragen uw aandacht voor de Nieuwsbrief van maart 2019.  
 
Baby- en zwangerschapsnieuws... 
 
Op 20 februari is Floor Huisintveld geboren! Tim, Joenne en Fenna: Van harte gefeliciteerd 
met jullie dochter en zusje. Samen wensen we jullie een mooie toekomst toe. Tot eind mei 
kan Joenne nog genieten van haar verlof.  

 
Na de meivakantie gaat juf Annique met zwangerschapsverlof. We wensen haar een hele 
leuke tijd toe. Ze wordt vervangen in groep 1/2C door juf Dyonne die op maandag t/m 
woensdag de duo wordt van juf Esther. Juf Dyonne volgt als zij-instromer de Pabo. In groep 
3B wordt juf Annique vervangen door juf Petra, die dan de groep de hele week gaat draaien. 
We zijn blij het op deze manier met bekende gezichten op te kunnen lossen. 
Het werk van juf Dyonne wordt, zodra juf Joenne weer terug is, overgenomen door juf 
Jessica. Zij vervangt nu al juf Joenne. Tot die tijd springt juf Charlotte, die op de Ploeg als 
herintreder werkt, bij in de ondersteuning van groep 3/4A. Ook juf Jessica springt hierin bij. 
 
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat ook juf Eva in blijde verwachting is. Van harte gefeliciteerd 
met dit mooie nieuws! Voorlopig gaat juf Eva nog niet met verlof. In een volgende 
nieuwsbrief meer over hoe we haar verlof gaan regelen. 

 
De Grote Rekendag op De Ploeg:  
 
Op 4 april a.s. doet De Ploeg mee met de Grote Rekendag. Leuk dat Nienke Baars, ouder 
van onze school en wiskundelerares op Sprengeloo, ons daarbij komt assisteren met haar 
mentorklas. Ook leuk dat De Stentor hier ook aandacht aan besteed! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Nieuws van de OR 
Tijdens de lichtjestocht met kerst hebben we een mooi bedrag opgehaald. Hiervoor hebben 
we via Oxfam Novib dieren kunnen doneren aan arme gezinnen. Met het ingezamelde 
bedrag konden we 4 families blij maken met een varken, 2 gezinnen met een geit en 3 
gezinnen kregen 10 kippen. Op de site van Oxfam Novib kunt u verhalen lezen van gezinnen 
die een dier hebben gekregen en hoe dankbaar ze daarvoor zijn. 
De lente staat weer voor de deur en onze kinderen genieten ondertussen van onze nieuw 
aangekochte speelmaterialen. Deze materialen hebben we kunnen aanschaffen door 
eerdere Bag2school acties en de opbrengst van de Jantje Beton lotenverkoop. Momenteel 
zijn we een nieuwe Bag2school in gang aan het zetten. Deze actie zullen we in mei gaan 
houden. Wilt u hieraan denken bij het uitzoeken van kleding, schoenen, dekens, gordijnen en 
andersoortig textiel? Onze dank is groot voor uw deelname: de opbrengst hiervan zal weer 
een leuk doel krijgen. Graag willen we ook van deze gelegenheid gebruik maken om een 
vacature kenbaar te maken, onze penningmeester heeft aangegeven dat dit zijn laatste 
schooljaar is dat hij ons OR-team versterkt. Wij zijn daarom dringend op zoek naar iemand 
die goed is met cijfers en deze eervolle taak wil overnemen. Wil je onze OR te versterken, 
mail ons dan op orploeg@pcboapeldoorn.nl of trek iemand van ons aan de jas. We willen je 
dan uitnodigen om de volgende vergadering vrijblijvend bij te wonen en zo te kijken of de OR 
echt bij je past. Deze vergadering vindt plaats op donderdag 11 april om 20.00 uur in de 
grote hal van de Ploeg. 
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Ouderraad De Ploeg. 
 
 
Verslag Scholierencross 2019 
 
Zaterdag 16 maart was het weer tijd voor de jaarlijkse scholierencross. Namens De Ploeg 
verschenen er 16 leerlingen aan de start. Vlak voor de warming-up werd het droog en ging 
de wind een beetje liggen. Perfect weer om een cross te lopen. Meteen na de warming-up 
mocht Brittney uit groep 3 het spits afbijten voor haar 800 meter. In een prachtige tijd van 
3:54 finishte zij als 7e! Florian werd bij de jongens 48e in een tijd van 4:11.Daarna was het de 
beurt aan groep 4. Bij de meisjes zette Linde namens De Ploeg de beste prestatie neer. Zij 
werd knap 17e in een tijd van 3:53. Gevolgd door Carmen (42e in 4:14), Kyana (53e in 4:27) 
en Alana (84e in 4:56). Mats (35e in 3:50) en Julian (55e in 4:14) zorgden bij de jongens voor 
mooie prestaties. Tijdens de prijsuitreiking voor de meisjes en jongens van groep 3 en 4 
werd het parcours verlengd naar 1000 meter en was het de beurt aan de meisjes van groep 
5. Hier finishte Marit in een tijd van 5:10 wat goed was voor de 43e plaats. Bij de jongens 
stonden vier leerlingen van De Ploeg aan de start. Koen was de snelste en eindigde als 24e 
in een tijd van 4:20. Vlak daarachter zette Levi een tijd van 4:29 neer wat goed was voor de 
32e plek. Duncan (52e) en Bjorn (53e) kwamen achter elkaar over de finish in 4:55 en 4:56. 
Voor groep 6 kwam alleen Jesper in actie. Hij liep in een gemiddelde snelheid van bijna 19 
km/uur(!) naar een tweede plaats in 3:10. Als laatste kwamen Julia en Corianne uit groep 7 
in actie. Zij liepen een snelle 1200 meter waarbij Corianne (23e in 5:11) net iets eerder over 
de finish kwam dan Julia (24e in 5:12). 
Al deze knappe prestaties hebben er toe geleid dat De Ploeg in het scholenklassement als 
13e is geëindigd. Een mooie prestatie voor een eerste keer.  
Al deze uitslagen zijn ook terug te vinden op de website van AV’34 (www.av34.nl). 
Tot slot nog een dankjewel aan alle leerlingen, broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s die 
voor een geweldige sfeer hebben gezorgd bij de cross en de tent van De Ploeg. Wij hebben 
er van genoten en hopelijk zien we jullie volgend jaar in nog grotere aantallen terug bij de 
cross. 
 
Esther en Sander Roobeek 
 
Palmpaastocht 
 

 
 
Uitnodiging voor Palmpaastocht zondagmiddag 14 april  
Speciaal voor kinderen van de basisschool is er een Palmpaastocht vanuit De Drie Ranken 
(ingang Violierenplein). Welkom vanaf 15 uur in De Drie Ranken. 

http://www.av34.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Wat gaan we doen?  
In de kerk kunnen de kinderen hun palmpaasstok zo nodig nog in elkaar zetten en/of met 
crêpepapier versieren. Wanneer de stokken zijn versierd, gaan kinderen met (groot)ouders in 
groepjes op pad voor een korte wandeling door het Matenpark. Op vijf plekken wordt een 
stukje van het verhaal van Palmpasen verteld. Na ieder verhaal krijgen de kinderen 
bijbehorende versierselen. Ouders helpen de kinderen met het vastmaken van de 
versierselen aan de stok. Na het laatste verhaal is de palmpaasstok klaar. De tocht duurt 
ongeveer 30 minuten. In de kerk is dan nog iets lekkers te drinken.  
  
Praktisch:  
Aanmelden is niet verplicht, wel handig voor de organisatie: palmpaastocht@3ranken.nl   
Graag zelf een palmpaasstok meenemen. Wij hebben wel iets reserve. Deelname kost niets, 
een vrijwillige bijdrage is welkom. De eerste groep vertrekt kort na 15 uur voor de wandeling, 
de laatste groep vertrekt om 16 uur. Voor meer info: Gertrudeke van der Maas tel 06-
53207778. Voor de uitgebreide info:  https://www.3ranken.nl/palmpaastocht-met-kinderen-
op-zondag-14-april/ 
 
 

 
 
 
Praatmeter 
In de alle klassen hebben we op dit moment een praatmeter hangen. Dit is een heel duidelijk 
visueel hulpmiddel om de luidheid van de stem inzichtelijk te maken. Er zijn 6 standen. Stand 
0 is stil, stand 1 fluisteren, stand 2 zachtjes praten, stand 3 is normaal praten, stand 4 harder 
praten, stand 5 hard roepen en stand 6 wat heel erg hard schreeuwen. De normale luidheid 
van de stem (stand 3) zal het meeste voorkomen. Zou u hier thuis ook aandacht aan willen 
geven? 

mailto:palmpaastocht@3ranken.nl
https://www.3ranken.nl/palmpaastocht-met-kinderen-op-zondag-14-april/
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 Open dag 10 april 
 
Op 10 april organiseren wij onze “OPEN DAG”. Deze ochtend is vooral bedoeld als 
kennismaking voor eventuele nieuwe en toekomstige ouders. Uiteraard doet ons 
kinderdagverblijf ook mee met ons open huis. Kent u ouders in uw omgeving die een school 
of een kinderdagverblijf zoeken? Maak hen dan s.v.p. attent op deze mogelijkheid om kennis 
te maken met ons IKC. 
Voor schooljaar 2019-2020 zitten de kleutergroepen vol. Inmiddels beginnen de 
aanmeldingen voor schooljaar 2020-2021 ook al binnen te komen, maar is er nu nog plaats. 
Het is daarom sowieso verstandig om kinderen aan te melden voordat ze 2 jaar worden.   
 
Nieuws van de BSO 
 
De maand maart stond bij de BSO weer bol van de activiteiten. Wist u dat..? 
 
..wij altijd drie activiteiten per middag aanbieden? 
..deze activiteiten in verschillende leeftijdscategorieën aangeboden worden? 
..we naast deze activiteiten de afgelopen maand veel gebruik hebben gemaakt van het 
buitenspeelgoed van school?  
..basketbal en knotshockey favoriete activiteiten zijn? 
..de Chillgroep zelf verantwoordelijk is voor het bedenken en uitvoeren van de activiteiten? 
..we daardoor op een zonnige dinsdagmiddag de activiteit aan de kant gooiden en we naar 
het Mheenpark zijn gelopen? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

..juf Marloes daar hele natte voeten kreeg? 

..de overige meiden op het vlot héél hard konden gillen? 

..juf Jessica ook wel zin had in een uitstapje en daarom afgelopen donderdag met haar 
groep naar de Stolp geweest is? 
..daar een hele leuke lenteactiviteit georganiseerd werd? 

 
..de kinderen die mee waren als prachtige vlinders en dieren terug kwamen? 
..juf Elfrie niet achter wilde blijven en afgelopen maandag tijdens de studiedag naar Monkey 
Town is geweest met de kinderen? 
..de kinderen daar veel vriendjes en vriendinnetjes aantroffen en ze liters ranja hebben 
gedronken? 
..wij positieve reacties ontvangen op het aanbod aan beleg? 
..juf Annemarie verantwoordelijk is voor het bestellen hiervan? 
..zij graag gezonde suggesties krijgt om nog wat vaker af te kunnen wisselen? 
..wij alweer uitkijken naar de tulpvakantie omdat we dan ook weer veel leuke activiteiten in 
petto hebben? 
 
Groet, Joke, Annemarie, Jessica, Elfrie en Marloes 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nieuws van het Kinderdagverblijf 
 
Het is inmiddels lente en we zijn op het kinderdagverblijf enthousiast bezig met dit 
onderwerp. Er zijn al zaadjes gezaaid voor de moestuin, we hebben gepraat en gezongen 
over schapen en lammetjes. In de kring mochten de kinderen om de beurt een schaapje zijn. 
Hierbij kregen ze een soort “vachtje” over zich heen. We zongen daarbij het liedje “schaapje 
schaapje wat heb je witte wol”. Terwijl we zongen, aaiden we het schaapje en tot slot werd 
het schaap zogenaamd geschoren. Dikke pret! 
In de namiddag mochten de kinderen spontaan met doekjes spelen en herhaalden ze  
deze activiteit met elkaar. Diezelfde dag hebben we ook schaapjes geplakt met behulp van 
watjes. 
 
De peuterplusgroep gaat op dinsdag en donderdag weer spelen bij de kleuters. Ongeveer 
drie kwartier lang mogen ze dan meedoen met de kleutergroep. 
 

 
 
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  


