
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief november 2019 
 
Geachte ouders/verzorgers en belangstellenden,  
 
Hierbij vragen wij jullie aandacht voor onze nieuwsbrief van de maand november. Het is al 
goed te merken dat we de winter weer ingaan. Op school is dit een tijd van gezelligheid met 
mooie en sfeervolle activiteiten rond Sint en Kerst. Inmiddels is Sint weer aangekomen in 
Apeldoorn en is de school al helemaal in Sinterklaassferen gebracht met dank aan alle 
hulppieten!  
Op 5 december verwelkomen we de Goedheiligman en zijn pieten op school. Het belooft een 
spectaculaire aankomst te worden! De kinderen beginnen de schooldag in hun eigen groep 
en gaan van daaruit met hun juf of meester naar het plein. Alle ouders zijn welkom om buiten 
de Sint en zijn gevolg te ontvangen. We verwachten dat dit ergens rond de klok van 8.45 uur 
zal zijn. 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens het hele team van onderwijs en kinderopvang, 
 
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis  
 
Kerstviering 
Dit schooljaar vieren we kerst op woensdag 18 december 2019 met een leuke en 
swingende musical. Zoals u vast al wel weet, doen heel veel kinderen hieraan mee. Er wordt 
iedere maandag flink geoefend en gezongen. De spelers en zangers zijn dolenthousiast! 
 
Omdat we de voorstelling niet in de school kunnen houden, wijken we uit naar De Stolp, 
Violierenplein 101. Hier zullen we tussen 18.15 en 20.00 uur in twee ronden de voorstelling 
voor alle leerlingen, ouders en verzorgers opvoeren. U krijgt hiervoor een aparte uitnodiging, 
maar houd deze datum vast vrij in uw agenda! 
 
Vriendelijke groeten,  
Namens de kerstcommissie, 
Ben Buitenhuis  
 
Invallers 
Geen nieuws waar we vrolijk van worden: Het wordt helaas steeds moeilijker om invallers te 
vinden die een groep komen vervangen bij ziekte of verlof van leerkrachten en 
onderwijsassistenten/leerkrachtondersteuners. Vaak gebeurt het de laatste tijd dat de 
invallijst van PCBO gewoon leeg is en zij ons geen vervanger meer kunnen leveren. We 
doen in voorkomende gevallen dan altijd ons uiterste best om intern een vervanger te 
vinden. Soms lukt dat en komen er collega’s werken die deze dag eigenlijk vrij hebben of die 
binnen de school andere taken hebben. Zaken als interne begeleiding en ondersteuning van 
individuele leerlingen kunnen hierdoor in de knel komen. Het is dus soms kiezen uit twee 
kwaden, maar het kan ook voorkomen dat ons zelfs dat niet lukt en we er voor moeten 
kiezen om een groep een dag “naar huis te sturen”. Wij vragen u hiervoor begrip te hebben, 
want we doen dit alleen in uiterste noodzaak Hierbij is er uiteraard altijd ruimte op school 
voor als er thuis helemaal niks te regelen is. Extra zuur is het dat de overheid nog steeds 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

geen gehoor heeft gegeven aan de protesten en de stakingen vanuit het werkveld. Daarom 
gaan de protestacties binnen het onderwijs door en naar onze mening is dit meer dan 
terecht, want zo kan het echt niet langer! Hopelijk komt er snel een kentering, maar voorlopig 
is dit helaas nog steeds ijdele hoop gebleken. 
 
Nieuwbouw 
De plannen rond de bouw van onze nieuwe school beginnen steeds meer vorm te krijgen. 
Op 16 januari, ’s middags van 16.30 – 17.15 uur, hopen we in samenwerking met PCBO en 
de Gemeente Apeldoorn een eerste presentatie te kunnen verzorgen. 
Alle ouders/verzorgers van ons IKC hebben hiervoor vandaag een uitnodiging ontvangen. 
 
Kinderpostzegels 
Dit schooljaar hebben de groepen 7 en 8 meegedaan aan de Kinderpostzegelactie 2019! Wij 
hebben aangegeven dat de opbrengst lokaal besteed wordt en ten goede komt aan onze 
eigen schoolbibliotheek. Dankzij de super inzet van onze leerlingen, ontvangt onze school de 
volgende 8 boekenpakketten: 
 
 

1) Kinderjuryboeken 
2) Makkelijk Lezen 
3) Poëzie 
4) Voorleesboeken 
5) Engelstalige leesboeken 
6) Griffeljuryboeken 
7) Levensverhalen van kinderen 

 
Graag willen we alle verkopers en kopers van de Kinderpostzegels hartelijk danken!  
 
Nieuws van onze Ouderraad 

Ouderbijdrage 
We zijn bezig met het makkelijker maken van de betaling door het gebruik van Schoolkassa, 
zodat je digitaal kunt betalen. Hierdoor wordt het betalen voor ouders makkelijker, maar ook 
neemt de administratieve rompslomp voor de ouderraad af. Echter moeten hiervoor nog wat 
administratieve handelingen aan onze zijde uitgevoerd worden, dus wacht nog even met het 
betalen van de ouderbijdrage!  

Helpende handen 
Wil je (af en toe?) komen helpen met diverse zaken zoals versieren voor kerst, helpen met 
koningsspelen of andere zaken? Vul dan dit formulier waar je aan kan geven wanneer, in 
welke mate, met wat, en hoe we je kunnen benaderen wanneer nodig: 

https://forms.gle/mAi4GZnML33RonoR7.  

We kunnen je hulp goed gebruiken! 

Schoolfoto 
Heb je nog geen schoolfoto's besteld? Bij de schoolfotograaf van dit jaar, Sgoolfotografie, 

https://forms.gle/mAi4GZnML33RonoR7
https://forms.gle/mAi4GZnML33RonoR7


 
 
 
 
 
 
 
 

 

krijg je tot en met 20 december een gratis groepsfoto en betaal je geen verzending bij het 
kiezen voor bulkverzending.  

Meer info op de site van de fotograaf:  

https://www.sgoolfotografie.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ouderraad PCBO De Ploeg  

Nieuws van ons KDV 

 
 
Sinterklaas is weer in het land. 
Ook op het kinderdagverblijf besteden wij hier weer uitgebreid aandacht aan: We maken 
knutselwerkjes, we zingen en dansen op de sinterklaasliedjes en ook snoepen we nu af en 
toe pepernootjes. 
Ook zijn wij nog verrast door de pieten, want wij hadden een klompje geknutseld en gezet en 
heel hard liedjes gezongen in de hoop dat Piet en Sint ons zouden horen, en ja hoor: Hij 
heeft ons gehoord en verrast met pepernootjes! 

https://www.sgoolfotografie.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De peuters vanaf 3 jaar gaan elke dinsdag en donderdag gezellig naar school en doen mee 
aan de schoolse activiteiten in de klas, de kinderen van ons genieten hier enorm van en 
vragen zelfs elke keer wanneer mogen wij weer naar school? 
Wij kijken uit naar de gezellige decembermaand! 
 
Groet, 
Team KDV. 

  


