
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief juli 2019 
 
Beste ouders/verzorgers en belangstellenden,  
  
Wij vragen uw aandacht voor de laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar. 
 
Schooljaar 2018-2019 
Het schooljaar 2018-2019 is voorbij (gevlogen): 
Aan het eind van dit schooljaar willen wij u, onze ouders en verzorgers, van harte bedanken 
voor uw inzet en de fijne samenwerking in het schooljaar dat inmiddels weer achter ons ligt: 
Ouderbetrokkenheid 3.0 betekent werken in de driehoek Leerling-Leerkracht–Ouder met als 
grote doel om “onze” kinderen een fantastische schooltijd te geven met mooie opbrengsten 
op allerlei gebieden. 
Grote dank voor alle ouders/verzorgers die zich op de een of andere wijze extra hebben 
ingezet voor onze school: Fijn dat we steeds weer op beroep op jullie mogen doen! We 
kijken met een heel goed gevoel terug op een mooie periode, waarin het fijn was om met 
elkaar te werken en te horen bij de grote “Ploegfamilie”! 
Veel is er weer tot stand gekomen! Wat te denken van de uitvoering van ons ICT-plan 
waardoor we nu kunnen beschikken over heel veel nieuwe apparaten zoals laptops, I-pads 
en Chromebooks, maar ook nieuwe digiborden in de onderbouw. Er is een leuke nieuwe 
rekenmethode gekozen met veel digitale elementen, we werken volop samen aan de 
thema’s van IPC, waarbij de ouders regelmatig op school komen om te kijken waar we mee 
bezig zijn geweest: Hoe leuk is dat!. Zo kunnen we nog wel veel meer opnoemen, maar dat 
zetten we wel in ons jaarverslag dat na de zomervakantie verschijnt. 
We kijken natuurlijk ook al vast vooruit: Na de vakantie gaan de kinderen naar een nieuwe 
groep of naar een nieuw leerjaar. Voor de vakantie hebben ze al even een kijkje genomen. 
Best spannend, maar ook mooi om naar toe te leven: Allemaal alvast heel veel succes en 
vooral plezier gewenst in je nieuwe groep en voor nu een hele fijne vakantie gewenst!!!! 
 
Het team van PCBO De Ploeg. 
 
Schoolspullen 
Uw kind krijgt op school alleen in groep 3 eenmalig materialen uitgereikt om het schoolwerk 
te kunnen doen. Het gaat hierbij om: 
- 12 kleurpotloden  
- 1 grijs potlood (HB)  
- 1 gum  
- 1 balpen  
- 1 whiteboardstift  
- 1 etui 
- 1 liniaal  
- 1 koptelefoon 
In groep 4 wordt dit aangevuld met:  
- 1 vulpen (of bijv. Stabilo)  
- 1 markeerstift. 
Deze materialen gaan in de zomervakantie mee naar huis. Uw kind is uiteraard zelf 
verantwoordelijk voor zijn of haar eigen spullen. Graag zien we dan ook dat bovengenoemde 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

materialen (dit geldt voor de groepen 4 t/m 8) na de zomervakantie weer mee worden 
gebracht naar school. Voor eventuele aanvulling kan dan in de zomervakantie worden 
gezorgd. Een plakstift erbij kan ook handig zijn. 

 
Luizenzakken 
De eerste luizenzakken worden betaald door de school. Bij goed gebruik gaan deze wel een 
schoolleven lang mee. In het geval dat de luizenzak van uw kind toch aan vervanging toe is 
of zoek is geraakt, kost een nieuwe € 5,00. 

 
Privacy en schoolfoto's: BELANGRIJK OM TE LEZEN EN TE DOEN!!! 
Aan het begin van ieder nieuw schooljaar vragen we alle ouders/verzorgers opnieuw om de 
privacy voorkeuren voor hun kind op te geven of aan te passen. We doen er alles aan om 
zorgvuldig om te gaan met de privacy van kinderen. Om foto’s of beeldopnamen van uw kind 
te maken en te gebruiken hebben we uw toestemming nodig! DIT GELDT OOK VOOR De 
SCHOOLFOTO’S die op 7 en 8 oktober gemaakt worden. Wanneer u de instellingen niet 
invult, worden er sowieso GEEN foto’s gemaakt, DUS OOK GEEN SCHOOLFOTO”S!  
 
Geef daarom vóór 5 oktober uw privacy-voorkeuren aan ons door. Gelukkig kan dat 
via Parro heel eenvoudig: 
 
1) Ga naar het vierde tabblad “Instellingen”  
2) Tik op Profiel en scrol naar het kopje “Mijn kinderen”  
3) Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter de naam van het kind.  
  
Klik op https://support.parro.com/hc/nl/...reren-via-Parro voor een uitgebreide uitleg en 
demonstratie.  
  
Nieuwbouw 
Deze maand wordt bekend welk architectenbureau de nieuwe scholen van De Ploeg en de 
Marke gaat ontwerpen. We kunnen dit net niet meer mee nemen in deze nieuwsbrief. In 
september gaan we verder met ontwerpen en tekenen. Voor alle duidelijkheid: Uitgangspunt 
is dat De Ploeg en De Marke allebei een eigen gebouw krijgen op het grote terrein waar nu 
al De Marke staat. De gebouwen komen volledig los van elkaar te staan. De gymzaal die ook 
op het terrein staat, blijft bestaan. 
 
Van onze MR 
Bericht van de MR 
Het werk van de MR zit er voor dit jaar weer bijna op. Afgelopen week hebben we onze 
laatste vergadering gehad. Nog een paar schooldagen en dan kunnen we het jaar echt 
afsluiten.  
Nu we een jaar het 5-gelijkedagen model hebben, lijkt het geheel ingeburgerd te zijn. Het 
afgelopen jaar hebben we uitsluitend positieve reacties gehad.  Ook voor de formatie is het 
5-gelijkedagen model een aanwinst gebleken. En komend jaar is het weer mogelijk om als 
leerling zijnde een snipperdag op te nemen. 
Samenstelling MR 
Van de oudergeleding zal Johan Frisart aftreden. Hij geeft het voorzitterschap door aan 
Rianne van de Berg Jeths- van Ommen. Michiel Pol is door omstandigheden begin dit jaar 
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gestopt met de MR. Het goede nieuws is dat Ciska Klein Middelink heeft aangegeven toe te 
willen treden tot de MR binnen de oudergeleding.  
  
De samenstelling van de MR ziet er vanaf het nieuwe schooljaar als volgt uit: 
 
 Personeelsgeleding: *Rianne van de Berg Jeths -van Ommen(voorzitter)  
                                    *José de Vries 
                                     *Anne-Marie Boks 
 Oudergeleding:         *Ciska Klein Middelink(secretaris) 
                                     *Rory Wensink 
                                     *Vacature 
  
Voor de oudergeleding zijn we voortdurend op zoek naar ouders die geïnteresseerd zijn om 
zitting te nemen in de MR. Op dit moment is er nog een vacature vrij en het zou mooi zijn als 
deze zo spoedig mogelijk wordt vervuld. 
Dus bent u geïnteresseerd en wilt u uw steentje bijdragen aan een goede toekomst voor 
onze school, meld 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  
 
De MR wenst iedereen een hele fijne vakantie en dan zien we elkaar weer in augustus aan 
het begin van het volgend schooljaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
MR de Ploeg 
 
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. 
 
Openingsfeest met grote verloting op 4 september: Graag PRIJSJES  beschikbaar 
stellen en inleveren op school ! 
Gezien het grote succes van de 2 afgelopen schooljaren willen we ook volgend schooljaar 
starten met een spetterend openingsfeest op 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 steeds prijsjes die leuk zijn 
voor kinderen om te winnen; hoe meer prijsjes-hoe leuker de verloting wordt!  
Prijsjes graag inleveren vóór 4 september in de groep van uw kind of het kantoor van 
meester Teunis. 
 
 
Maandagochtend sponsorgeld: Denk je er weer aan na de vakantie?!!?! 

Heel tof en supergaaf dat we met elkaar als school zo concreet hebben kunnen 
bijdragen aan de bestrijding van armoede in de wereld. Je kon het lezen in de vorige 
nieuwsbrief. Allemaal heel erg bedankt voor jullie bijdragen in het voorbije schooljaar! 
Vergeet ook komend schooljaar het spaarpotje op maandagochtend niet, want na de 
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zomervakantie is er weer € 120 naar de sponsorkinderen gegaan en is er 6 weken 
lang niets in de pot gekomen. 
Vanaf 1 oktober zullen we alleen nog Monica uit Indonesië als sponsorkind 
ondersteunen. Na de zomer horen jullie meer over andere ideeën die we hebben om 
de rest van het geld te gaan besteden. Goede ideeën, liefst hele concrete, om een 
bijdrage aan te leveren zijn trouwens altijd welkom!  
  
Openingsdienst nieuwe schooljaar 

Na de vakantie wordt de openingsdienst van alle PCBO-scholen gehouden in de 
eigen school en onder schooltijd met een korte viering. Hiervoor komt er een verteller 
op school. Het thema is “Op reis”. We vragen daarom om aan alle kinderen/gezinnen 
een vakantiekaart te sturen naar de school:  
 
PCBO DE PLOEG 
Burgersveld 24 
7327 CA Apeldoorn 
 
Nieuws van de BSO 

Zaterdag 6 juli was het zomerfeest. Alle collega’s waren al vroeg bezig om alles klaar 

te zetten. Het plein was feestelijk versierd met slingers en overal stonden spelletjes 

die gespeeld konden worden. Limbodansen, noedelwerpen, volleyballen met 

waterballonnen en visjes vangen. Er was van alles te doen voor jong en oud. Juf 

Jessica heeft die ochtend geschminkt. Dat was best hard werken, want bijna alle 

kinderen wilde wel een mooie schildering op het gezicht. Een ballonartiest maakte de 

mooiste creaties van ballonnen. Kinderen mochten zelf aangeven wat ze graag voor 

ballondier of ballonvoorwerp wilden hebben. Er werden vlinders, muizen en 

vishengels gemaakt. Ook was er aan wat lekkers gedacht. Er konden fruitspiesjes 

gemaakt worden en er werden poffertjes gebakken. Het was een leuke en geslaagde 

ochtend en we willen via deze weg graag alle ouders die geholpen hebben, 

bedanken. 

Als afsluiter van dit schooljaar wilden de chillgroep graag een high tea organiseren. 

De kinderen hebben zelf allerlei lekkers meegenomen. Knakworstjes in bladerdeeg, 

cupcakes, poffertjes en nog veel meer. Dit in combinatie met een gezellig gedekte 

tafel zorgde voor een geslaagde high tea. 

De blauwe en gele groep hebben kunstwerken gemaakt met bellenblaas. Dit was niet 

altijd even geslaagd, waardoor het een aantal keer op het programma stond. Dan 

was de verf nog te dik en liepen de gezichtjes rood aan van het blazen en dan was 

de verf te dun waardoor het één groot waterballet werd. Gelukkig is het ook een keer 

goed gelukt en was het resultaat erg leuk om te zien. Daarnaast hebben de kinderen 

ook nog luchtballonnen geknutseld en sleutelhangers of armbandjes gemaakt.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

En dan staat nu de vakantie voor de deur. Het thema voor deze vakantie is: ‘Later als 

ik groot ben’. Elke week is staat er iets centraal. De hulpdiensten, werken met dieren, 

in de buitenlucht, allerlei beroepen komen voorbij en we fantaseren over wat we 

graag zouden willen worden. We doen allerlei activiteiten, denk hierbij aan: sirene 

tikkertje, politie trainingskamp, raad het beroep, een scheerschuim battle en nog veel 

meer leuks. We gaan naar de kinderboerderij, bowlen, naar het blote voetenpad, 

kortom genoeg leuks om de vakantie te vieren! 

Namens ons hele team wensen we iedereen fijne vakantie toe! 

Team BSO 

 
Tot zover het nieuws van deze maand. 
 
ALLEMAAL EEN HELE FIJNE ZOMER(VAKANTIE) GEWENST!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens ons team van onderwijs en kinderopvang, 
 
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis  
 
 


