Nieuwsbrief september 2019
Samen op reis
Beste ouders/verzorgers en belangstellenden,
We zijn alweer een maandje onderweg in het nieuwe schooljaar. Samen zijn we op reis
gegaan. Vele tientallen kaarten vertelden ons waar de reis in de zomervakantie naar toe
ging. Nu zijn we verder op reis gegaan, samen met alle PCBO-scholen. We kijken met elkaar
naar verhalen uit de Bijbel en zien hoe Abraham ooit op reis ging samen met zijn familie en
zijn dieren. Op reis is ook het thema van de Kinderboekenweek. Hier gaan we in oktober op
school aandacht aan besteden.
We wensen iedereen een mooie en leerzame reis door dit schooljaar.
Met vriendelijke groet, namens het hele team van onderwijs en kinderopvang,
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis
Open dag 9 oktober
Op woensdag 9 oktober organiseren wij onze “OPEN DAG” van 9-12 uur. 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. Vanaf schooljaar 2021-2022 is er weer volop
plek in onze kleutergroepen. Tot die tijd hanteren we een wachtlijst. Het is dus verstandig
om kinderen aan te melden voordat ze 2 jaar worden.
Nieuws van de Ouderraad
Met een knallend openingsfeest hebben we het nieuwe school jaar weer mooi in kunnen
luiden. Het minder goede weer mocht de pret niet drukken en ondanks dat de prachtige
springkussens zorgden voor natte kleren, werd er weer met veel plezier op gesprongen.
Lekkere hamburgers en, dit jaar voor het eerst, ook pannenkoeken werden met smaak
opgegeten. De lotenverkoop met leuke prijsjes blijft spannend, heb je wat gewonnen of toch
niet...
Een nieuw schooljaar vraagt ook om nieuwe (groeps) foto's. Net als vorig jaar komt Angela
Stouten foto's maken en wel op 7 en 8 oktober:
Op 7 oktober KDV en de broers-zussen foto's wanneer er een kindje op het kinderdagverblijf
zit en de groepsfoto's.
Op 8 oktober de individuele foto's en broers-zussen foto's van kinderen op school.

LET OP: Staan uw privacy-voorkeuren al in Parro? Zo niet, dan kan uw kind niet op de foto!
Nu de herfst weer is aangebroken kondigen we weer een Bag2School actie aan; de
zomerkleding kan weer opgeruimd worden, denkt u hierbij aan onze actie? Kleding,
schoenen, tassen, knuffels en stoffen kunnen ingeleverd worden en van de opbrengst zullen
we weer wat leuks bedenken, wat de kinderen ten goede komt. Na de herfstvakantie kunt u
op maandag 28, dinsdag 29 en woensdag (ochtend) 30 oktober uw zakken weer inleveren in

de fietsenstalling. Woensdag rond half 10 worden de zakken opgehaald. De zakken zullen
worden uitgedeeld, maar eigen zakken mogen natuurlijk ook.
Dit jaar willen we het overmaken van de ouderbijdrage makkelijker maken door gebruik te
maken van het betaalsysteem van “schoolkassa”. U krijgt hier binnenkort meer informatie
over.
Met het vertrek van 3 OR-leden wordt onze bezetting wat krap. We zijn daarom op zoek naar
enthousiaste ouders die het leuk vinden om de schooltijd van zijn/ haar kind(eren) nog leuker
te maken. We vergaderen 1 keer per maand en helpen daarnaast met activiteiten.
Gezelligheid gegarandeerd! Vrijblijvend een vergadering bijwonen kan altijd, de
eerstvolgende vergadering is op 17 oktober om 20.00 uur in de hal van De Ploeg. Wees
welkom!

Groet,
OR De Ploeg
Nieuws van de MR
Binnenkort is de eerste MR-vergadering van dit nieuwe schooljaar. Vorig jaar hebben we het
onder andere gehad over: de nieuwe groepsindeling, de start van de nieuwbouw, het
vakantierooster en de verdeling van het personeel. We zijn nog niet op volle sterkte wat
betreft de oudergeleding. Wil je zo’n 5 á 6 keer per jaar meedenken en meebeslissen over
zaken die de school aangaan? Geef je dan uiterlijk volgende week donderdag op bij een van
de leerkrachten die lid zijn van de MR! (Anne-Marie, José of Rianne) Een vergadering
bijwonen om te kijken of het wat voor je is, kan altijd.
Hartelijke groet,
MR De Ploeg
Nieuws van de BSO
Een paar WIST U DATJES van de BSO…
Wist u dat wij in de zomervakantie hele leuke uitstapjes hebben gemaakt?
We zijn naar het kinderboerderij feestje geweest. We hebben de modder opgezocht bij het
blotenvoetenpad in Twello en we hebben ook nog de bowlingballen laten stuiteren; ze waren
toch wel heel zwaar!
Mockeytown werd bezocht. De oudste kinderen waren druk met een escape room.
Ook hebben we meegedaan met de sportdag voor BSO’s , dit was door ACCRES
georganiseerd. Superochtend met springkussen en klimtoestellen. Wat waren de kinderen
blij met de waterspelletjes. En niet te vergeten zijn we bij Binkey geweest. Groot en klein
hebben zich prima vermaakt. De waterfietsen zijn erg in de smaak gevallen. De jongsten
vonden het treintje, dat een rondje maakte over het park, erg leuk.
Allemaal weer geslaagde uitstapjes!
Wist u dat de kinderen van de Chill-groep weer erg druk zijn geweest met het bedenken van
hun eigen workshops. Ze bedenken in twee tallen een leuke activiteit, maken een
boodschappenlijstje en gaan de workshop de week erna uitvoeren. Wat blijven ze leuke
dingen bedenken!

Wist u dat de kinderen van de blauwe en de gele groep erg fanatiek zijn met sjoelen. We
moesten oppassen voor rondvliegende sjoelstenen. Het werd niet één voor één gedaan,
maar de hele stapel vloog in het rond.
Wist u dat we op de BSO een heleboel Picasso’s hebben. Er werden schitterende
schilderwerken gemaakt. Maar het leukste van alles was om de tekening dubbel te vouwen
zodat er een kopie aan de andere kant van het papier kwam.
Wist u dat we op de BSO heel veel moedertjes hebben. De oudste meiden vinden het
heerlijk om te tutten met de jongste kinderen die net op de BSO zijn gekomen. Wat fijn om te
zien dat iedereen het fijn vindt om naar de BSO te komen.
Wist u dat we op de BSO ook veel kooktalentjes hebben. Als het aan de kinderen ligt willen
ze elke week wel bakken. Bladerdeeg met een knakworstje erin of kleine appelflapjes of cup
cakejes of zandkoekjes. Lekker hoor, de juffen en meesters kunnen de heerlijke geur die uit
de BSO komt haast niet weerstaan!
Wist u dat we op de BSO regelmatig sportactiviteiten doen. We hebben mooie toestellen om
te basketballen, volleyballen, tennissen, korfballen. Ook doen we aan hockey, gelukkig met
een knots die niet zo hard aankomt. En niet te vergeten het voetballen, daar zijn vooral de
jongens wel voor te porren.
Wist u dat we op de BSO ook kinderen laten eten voor ze naar de sport gaan. Dit geeft wat
meer rust. Ook kunnen de kinderen zich voor de sport omkleden, wat nog meer rust geeft om
daarna lekker te gaan sporten. Heb u nog vragen: Kom er gerust mee!
Wist u dat we op de BSO ook al druk bezig zijn voor de herfstvakantie. Er ligt alweer een
programma klaar met leuke activiteiten en leuke uitstapjes. Meld je dus op tijd aan!

Nieuws van het KDV
De zomer is bijna voorbij en de herfst is alweer in zicht. Tijdens de warme dagen in de zomer
hebben we genoten van alle waterspelletjes: Vissen vangen, emmertjes vullen, een
modderbad en een eendjesspel.
Samen met de kinderen hebben we veel op het schoolplein gespeeld en natuurlijk ook op het
grote veld (één van de favoriete uitjes van de Plus-groep)
Het Zomerfeest was een groot succes. Wij hadden vele activiteiten zoals: fruitspiesjes
maken, een poffertjeskraam, een leuke zeskamp, limbodans en een ballonnenclown.
Iedereen heeft genoten!
Nu zijn we volop bezig met de voorbereiding voor de Herfstactiviteiten.
Groetjes,
Team KDV De Ploeg

Nieuws van het CJG

Opgroeien in Apeldoorn is leuk, veilig en gezond!
In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg
voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
er voor uw gezin.
Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG en
komen regelmatig op de school van uw kind. U kunt de jeugdverpleegkundige ontmoeten op een
gezamenlijke ouderavond, inloopspreekuur of themabijeenkomst. De school kan u vertellen wanneer u
de jeugdverpleegkundige op school kunt ontmoeten.
Het CJG bij jou in de buurt
In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar u terecht kunt met vragen over gezondheid,
opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. U kunt er binnenlopen voor vragen en
informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar
de juiste instanties die u en uw kind verder kunnen helpen.
De gezondheid van uw kind volgen
Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw kind. Vanaf de geboorte van uw kind bent u op het
consultatiebureau geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Ook op de basisschool ziet uw
kind regelmatig de jeugdverpleegkundige.
In het jaar dat uw kind 5 jaar is, wordt u uitgenodigd om samen naar het CJG te komen. Bij de
uitnodiging krijgt u een aantal vragenlijsten toegestuurd om thuis alvast (digitaal via Mijn Kind dossier)
in te vullen. De jeugdverpleegkundige meet en weegt uw kind en bespreekt de groei, ontwikkeling en
gezondheid. Ook wordt er een ogentest en gehoortest gedaan. U kunt uw vragen stellen en eventuele
zorgen over groei of ontwikkeling delen. Eventueel maken we nog een extra afspraak met u / uw kind
met de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopediste van het CJG.
Ook als uw kind in groep 7 zit wordt u uitgenodigd om samen met uw kind naar het CJG te komen. We
meten en wegen uw kind. Ook tijdens dit onderzoek nemen we de tijd om uw vragen te stellen of
eventueel uw zorgen te delen. We bespreken samen de lichamelijke veranderingen van uw kind in de
(komende) puberteit.
Kernteam Maakt u of de leerkracht van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de
IB-er van school advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. Zij kijken
op een aantal verschillende vlakken met u/ uw kind mee. Samen kunnen jullie bespreken en bekijken
wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.
Contact met het CJG?
info@cjgapeldoorn.nl
(055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur)
www.cjgapeldoorn.nl / www.facebook.com/CJGapeldoorn

