
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief juni 2019 
 
Beste ouders/verzorgers en belangstellenden,  
  
Wij vragen uw aandacht voor de Nieuwsbrief van juni 2019.  
 
Schooljaar 2019-2020 
Hierbij, zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief, de indeling van de groepen en de 
leerkrachten voor het schooljaar 2019-2020.  
Eerst een korte toelichting: 

• De oudste kleuters van groep 2 die naar groep 3 gaan, worden verdeeld over twee 
kleine groepen 3, te weten groep 3A en groep 3B. 

• De samenstelling van de groepen 1 t/m 3 verandert: De betreffende 
ouders/verzorgers krijgen een aparte lijst met daarop de namen van de leerlingen per 
groep. 

• De huidige groepen 3 t/m 7 gaan door in dezelfde samenstelling, schuiven een 
leerjaar door en worden de groepen 4 t/m 8. 

• Het verlof van juf Annique eindigt half oktober. 

• Het verlof van juf Eva na de kerstvakantie. 

• Het is niet uit te sluiten dat deze formatie na de kerstvakantie kan wijzigen. De 
groepssamenstelling blijft echter het hele schooljaar onveranderd. 

In schema ziet het er als volgt uit: 
 

GROEP LEERKRACHTEN ONDERSTEUNING 

1/2A Juf Dyonne en juf Dicky Juf Jessica, Juf Judith 

1/2B Juf Dicky, juf Annique en juf Eva 
(vervanger voor beiden = juf Michelle) 

Juf Jessica, Juf Judith 

1/2C Juf Trudi en juf Esther Juf Jessica, Juf Judith 

3A Juf Ronkje en juf Swaniek Op afroep 

3B Juf Petra en juf Annique(vervanger= juf 
Laura) 

Op afroep 

4A/5A Juf José en juf Rianne Juf Joenne 

4B Juf Anne-Marie, juf Esther en juf Ronkje Juf Jessica 

5B Meester Ben en juf José Juf Jessica 

6 Juf Simone en meester René Juf Joenne 

7 Juf Pieta en juf Maaike Juf Marloes 

8 Juf Annelies en meester René  Juf Marloes 

 
 
We hebben keuzes gemaakt om de werkdruk van leraren te verminderen en de leerlingen 
meer aandacht te geven. Voor komend schooljaar zijn de volgende keuzes gemaakt: 
 

• We starten een extra groep. Dit wordt onze 11e groep: Hierdoor wordt het mogelijk 
twee kleine groepen 3 te vormen. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Juf Marloes en juf Joenne werken als Leraarondersteuner en krijgen hierdoor meer 
verantwoordelijkheden. Zij mogen in voorkomende gevallen ook zelfstandig een 
groep draaien (onder eindverantwoording van de eigen leerkracht) 

• Juf Judith en juf Jessica werken als Onderwijsassistent. 

• Juf Petra gaat één dag per week de gymlessen verzorgen voor een aantal groepen. 

• Op woensdag verzorgen juf Anne-Marie en juf José de lessen voor de kinderen die 
extra uitdaging nodig hebben. 
 

Schoolkalender 
Na de zomervakantie ontvangt u weer een exemplaar van de nieuwe schoolkalender. Alle 
andere belangrijke documenten, waaronder ook de Schoolgids kunt u vinden op onze 
website. 
 
Nieuws van de Ouderraad 
 
Op 6 juni organiseerde het leerlingenparlement voor alle kinderen een geweldig schoolfeest; 
de DJ draaide voor elk wat wils en ook de ouders dansten leuk mee. 
Wij mochten als Ouderraad de barbecue voor de groepen 6, 7 en 8 verzorgen en verrasten 
alle kinderen met een ijsje om wat af te koelen van het dansen. Erg leuk om al die blije 
gezichten te zien! 
 
Openingsfeest met grote verloting op 4 september: Graag PRIJSJES  beschikbaar 
stellen! 
 
Gezien het grote succes van de 2 afgelopen schooljaren willen we ook volgend schooljaar 
starten met een spetterend openingsfeest. Reserveer allen alvast woensdag 4 september 
van 16:00 tot 19:00 uur. Een hapje en een drankje zal net als afgelopen jaar beschikbaar 
zijn, evenals diverse vormen van vermaak: Voor de grote verloting zoeken we nog prijsjes 
die leuk zijn voor kinderen om te winnen! Als ieder gezin een prijsje beschikbaar stelt gaan 
we richting 200 prijzen; dus veel kans om een prijsje te winnen en hoe meer kans om te 
winnen, hoe leuker het wordt!  
Prijsjes graag inleveren in de groep van uw kind of het kantoor van meester Teunis. 
 
Hierbij nogmaals de dingende oproep voor een nieuwe penningmeester: volgend schooljaar 
hebben we een nieuw iemand nodig maar tot nu toe hebben we nog niemand hiervoor 
gevonden. Helpt u ons, en daarmee uw kind, aan een leuke schooltijd? Bent u goed met 
cijfertjes en lijkt het u leuk om elke maand mee te vergaderen met de OR, laat het ons dan 
weten via ORploeg@pcboapeldoorn.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ouderraad PCBO De Ploeg 

 
Vakanties en vrije dagen (herhaling) 
Het schooljaar 2019-2020 start op maandag 2 september 2019. Hieronder vindt u de 
vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2019-2020. 
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Astervakantie/ Herfstvakantie  maandag 21 oktober 2019 
t/m vrijdag 25 oktober 2019 

Kerstvakantie maandag 23 december 2019 
t/m vrijdag 3 januari 2020 

Krokusvakantie maandag 24 februari 2020 
t/m vrijdag 28 februari 2020 

Goede vrijdag / Tweede Paasdag vrijdag 10 april 2020 
t/m maandag 13 april 2020 

Tulpvakantie / meivakantie 
(inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag) 

maandag 27 april 2020 
t/m vrijdag 8 mei 2020 

Hemelvaartsweekend donderdag 21 mei 2020 
t/m vrijdag 22 mei 2020 

Pinkstervakantie maandag 1 juni 2020 
t/m vrijdag 5 juni 2020 

Zomervakantie maandag 20 juli 2020 
t/m vrijdag 28 augustus 2020 

 

Vrije dagen  

Maandag 11 november 2019 Studiedag 

Vrijdag 20 december 2019 Kerstvakantie 

Vrijdag 21 februari 2020 Studiedag 

Woensdag 8 juli 2020 Studiedag 

Vrijdag 17 juli 2020 Zomervakantie 

 
Let op: de vrijdag voor de herfst- en voor de meivakantie is er gewoon school.  
Met toestemming van de directeur kan er gedurende het schooljaar één snipperdag 
opgenomen worden: deze mag niet vallen in een toetsperiode! 
 
Schoolkalender 
Na de zomervakantie ontvangt u weer een exemplaar van de nieuwe schoolkalender. Alle 
andere belangrijke documenten, waaronder ook de Schoolgids kunt u vinden op onze 
website. 
 
Maandagochtend sponsorgeld: Geef geen vis, maar leer ze vissen! 
 

Dit is wat we als school hebben gedaan! Jarenlang hebben we namelijk als school 
Pratiksha in het project Miraj in India ondersteund via World Vision. Er leven in dit 
gebied vooral arme boeren en het is een droog, stoffig en vlak gebied. Vlak na de 
zomervakantie sluit het project, want World Vision is daar dan niet meer nodig! Dit is 
natuurlijk heel mooi. Als school mochten we een klein steentje bijdragen, in het 
project zijn o.a. de volgende dingen gerealiseerd:  
18 kwetsbare gezinnen kregen een geit.   
129 jongeren volgden een vakopleiding.  
250 boeren hebben na training nieuwe landbouwtechnieken toepast.  
537 mensen zijn getraind in het opzetten van een eigen bedrijfje.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De mensen hebben inmiddels geleerd om samen te werken en ze weten waar en bij 
wie ze om hulp kunnen vragen (er wordt altijd intensief samengewerkt met de 
plaatselijke bevolking en die mensen blijven aanwezig).   
Heel tof en gaaf dat we met elkaar als school zo concreet kunnen bijdragen aan 
armoede op de wereld. Allemaal heel erg bedankt! Vergeet het spaarpotje op 
maandagochtend niet, want het project sluit per 1 oktober dus we hebben het geld 

nog nodig (ook de laatste schoolweken 😉)! Vanaf 1 oktober zullen we alleen Monica 
uit Indonesië ondersteunen. Na de zomer horen jullie meer over haar en haar 
project.  

  
 
Openingsdienst nieuwe schooljaar 
 

Komend schooljaar wordt de openingsdienst van PCBO niet gehouden in de Grote 
Kerk, maar op school. In de komende nieuwsbrief van juli meer hierover. 
 
 
Nieuws van het Kinderdagverblijf  
 

We zijn klaar met het thema “Verkeer” en zijn natuurlijk nu bezig met het volgende 
thema “ Zomer”. 
En het is meteen stralend weer. 
Het nieuwe insmeerliedje komt nu goed van pas en verder hebben we al met water 
gespeeld en “geverfd ”. 
De tuin is heerlijk om in te vertoeven dankzij de grote Amerikaanse eik. 
Helaas vond de eikenprocessierups het ook een fijne boom en moeten we tijdelijk de 
helft van onze tuin afzetten. 
Maar de kinderen begrijpen heel goed dat ze alleen aan de linkerkant kunnen spelen. 
In de tuin zijn ook volop kleine bloemetjes die gretig worden geplukt. 
Dat je er ook een kroontje van kon maken vonden de meiden wel heel verrassend. 
We hopen dat de tuin snel weer helemaal beschikbaar is zodat we lekker in de 
schaduw kunnen spelen .  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alvast een hele fijne vakantie allemaal! 
   

 
 
Nieuws van de BSO 

De afgelopen periode hebben we verschillende workshops gehad, hier heeft u 

misschien al het één en ander over gelezen en gehoord. De laatste workshop die we 

gehad hebben, was voor onze Chillgroep. Ze hebben van speksteen een ketting of 

sleutelhanger gemaakt. De kinderen zijn druk in de weer geweest om alles in een 

goede vorm te krijgen. Dit was een beste klus, omdat ze met een vijl en een zaagje 

het stukje voor stukje in de juiste vorm moesten vijlen en zagen. Daarna met een 

schuurpapiertje alles gladstrijken en in het water mooi maken. Een mooi touwtje 

eraan en de ketting is klaar.       

 

De groene groep is veel op stap geweest. Ze zijn naar de kinderboerderij geweest 

om daar lekker te spelen en de dieren te bezoeken. Ook zijn ze naar de Stolp 

geweest om een prachtig Vaderdag cadeau te maken. Sommige vonden het wel heel 

lastig om het geheim te houden, maar volgens ons zijn de vaders goed verwend! De 

blauwe en gele groep hebben lekker geknutseld. Er zijn vliegers en luchtballonnen 

gemaakt.                                                    

 

En daar was dan eindelijk het zomerse weer. We kregen al vaak de vraag: ‘Juf, 

wanneer gaan we weer eens met water spelen?’. Dus met de eerste mooie dag werd 

de tuinslang en de sproeier uit de schuur gehaald. Ook de watertafel en de 

zwembadjes werden gevuld met water, zodat er een waterfestijn met sponzen en 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

kwasten kon ontstaan. Bijna alle kinderen hebben heerlijk genoten van het 

verkoelende water. 

 

Op 6 juli is het weer tijd voor ons jaarlijkse zomerfeest! De voorbereidingen hiervoor 

zijn in volle gang. Het beloofd een erg leuke dag te worden met gezellige activiteiten. 

We hopen natuurlijk op mooi weer! Ook zijn we druk met de voorbereidingen voor de 

zomervakantie, zodat we een leuk programma hebben voor de kinderen die dan op 

de BSO komen spelen. 
 
Groet, Team BSO De Ploeg 
 
 
Tot zover het nieuws van deze maand. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens ons team van onderwijs en kinderopvang, 
 
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis  
 
 


