
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nieuwsbrief januari 2020 
 
Beste ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden,  
 
Dit is onze eerste Nieuwsbrief van het jaar 2020.Dit gaat zeker een belangrijk jaar worden 
want er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen gaande:  
De nieuwbouw van De Ploeg komt steeds dichterbij en naar verwachting zal er over een jaar 
worden gebouwd op de nieuwe locatie aan het Schoutenveld. De plannen zijn te bekijken op 
onze website en op die van PCBO Apeldoorn. Een aanrader voor iedereen die nieuwsgierig 
is hoe het er straks uit komt te zien.  

  
 
Ouderbetrokkenheid 3.0 is één van onze belangrijkste speerpunten. Dit is het al geruime tijd. 
Tijd om de certificering, behaald in 2015, voor zowel het onderwijs als voor de kinderopvang, 
te gaan verlengen. Dit gaat gebeuren in maart 2020. 
 
Op personeelsgebied valt er ook wel weer het een en ander te melden. Allereerst zijn er 
gelukkig goede berichten over juf Dicky. Tot nu toe verloopt haar herstel voorspoedig. Juf 
Dicky is heel blij met alle attenties en blijken van steun die ze heeft gekregen.  
Juf Jessica gaat eerdaags met zwangerschapsverlof. We wensen haar een fijne tijd toe. We 
zien haar, zo het er nu uitziet, kort voor de zomervakantie weer terug. Haar verlof wordt 
opgevangen door onze nieuwe collega, juf Verena. Zij is opgeleid als Onderwijsassistent en 
komt niet alleen Jessica vervangen, maar ook om de werkdruk te verlichten en bovendien 
werkt ze in onze BSO. Verena, je bent van harte welkom op De Ploeg!  
Juf Bea is ook bij ons gekomen voor extra ondersteuning. Zij blijft tot aan de zomervakantie. 
Ook haar heten we van harte welkom! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Aanmelden nieuwe leerlingen: Het is verstandig om nieuwe leerlingen al vroegtijdig aan te 
melden omdat er nog steeds beperkt ruimte is in de kleutergroepen. In schooljaar 2021 –
2022 is nu nog voldoende plek, maar tot de zomer van 2021 zitten de kleutergroepen 
inmiddels vol. Het is verstandig uw kinderen aan te melden voordat ze 2 jaar worden. 
Inschrijfformulieren zijn op school verkrijgbaar. 
 
Nationale voorleesdagen 
Woensdag 22 januari zijn de Nationale voorleesdagen van start gegaan. Deze campagne 
wordt jaarlijks gehouden en heeft als doel het voorlezen aan kinderen te stimuleren. 
Voorlezen is erg waardevol en belangrijk voor de ontwikkeling voor uw kind(eren).  
Wij zullen u via posters in de school wijzen op de vele voordelen van het voorlezen en we 
willen u middels een heuse voorleesbingo uitdagen om vooral te blijven voorlezen aan uw 
kind(eren). Deze voorleesbingo wordt meegeven aan de kinderen van de groepen 1 t/m 5. 
Echter, voorlezen is zelfs tot groep 8 erg zinvol en ook nog eens gezellig. Heeft u een kind in 
één van de hogere groepen en wilt u ook meedoen.....kom gerust een voorleesbingo bij mij 
ophalen. 
Hoe het werkt: Op de voorleesbingo staan leuke activiteiten die u bij het voorlezen in kunt 
zetten, maar ook grappige plekjes om voor te lezen, bijzondere momenten om voor te lezen 
enz. Wanneer u volgens één van deze ideeën hebt voorgelezen, mag u dit vakje aankruisen. 
Heeft u alle voorleesactiviteiten samen met uw kind uitgevoerd, dan mag u deze (voorzien 
van naam en handtekening) inleveren. Er komt hiervoor een doos te staan in de 
schoolbibliotheek.  
Donderdag 20 februari zullen wij 2 lijsten uit deze doos trekken. Deze deelnemers 
worden beloond met een leuke prijs. Doet u mee? 
 
Groetjes juf Petra 
  
Scholierencross 
Op zaterdag 21 maart 2020 vindt de 32ste scholierencross in Apeldoorn plaats. Deze cross 
wordt georganiseerd door atletiekvereniging AV’34 in samenwerking met Accres Apeldoorn 
BV, afdeling Sportstimulering. De scholierencross wordt gehouden op het middenterrein van 
Sportpark Orderbos. 
 Het programma begint om 12.45 uur met een gezamenlijke warming-up. Om 13.00 uur gaat 
de cross van start met de meisjes uit groep 3. Het laatste startschot voor de jongens uit 
groep 8, zal naar verwachting om 15.10 uur klinken. 
 Op de atletiekbaan van AV’34 kunnen alle basisschoolleerlingen deelnemen aan een clinic, 
waarin de onderdelen sprint, hordelopen, kogelstoten, hoog- en verspringen aan bod komen. 
Bij elk onderdeel krijgen de deelnemers deskundige uitleg van trainers en atleten van AV’34. 
Ook jongens en meisjes die niet aan de cross deelnemen, mogen hieraan meedoen. 
 Inschrijven is mogelijk voor leerlingen van groep 3 t/m 8. In elke klas komt een inschrijflijst te 
hangen voor deze cross. De afstand voor leerlingen uit groep 3 en 4 is 800 meter. Leerlingen 
uit groep 5 en 6 lopen de kilometer. Voor groep 7 en 8 is de afstand 1200m. Deelname aan 
deze cross is kosteloos. Inschrijven kan tot en met vrijdag 14 februari. 
We zien je graag op zaterdag 21 maart! 
   
 Sander en Esther Roobeek (ouders Jesper (Groep 7) en Mats (Groep 5a)) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuws van onze OR 

Het makkelijker betalen en verwerken van de vrijwillige ouderbijdrage via Schoolkassa van 
Parro is bijna geregeld; binnenkort krijgt u hierover bericht met alle uitleg en duidelijke 
instructies. Wacht dus nog heel even met betalen! 

Het jaarverslag is ook bijna compleet en zal een dezer dagen op de site van de school, 
https://ploeg.pcboapeldoorn.nl,  worden gezet. 

Na de meivakantie houden we weer een Bag2school inzamelactie. Kleding, schoenen, 
tassen, knuffels en ander textiel kan ingeleverd worden in een van de aangeleverde plastic 
zakken, of één (of meerdere) eigen vuilniszak(ken). Van de opbrengst kunnen we weer leuke 
dingen organiseren voor de kinderen. De exacte datum is nog niet bekend, maar dit zal 
hoogstwaarschijnlijk de eerste week na de meivakantie zijn, dus de week van 11 mei.  
Met vriendelijke groet, 

OR De Ploeg 

Nieuws van ons KDV 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hallo allemaal,  
 
Ondanks dat de mussen bijna van het dak vallen en de sneeuw ver te zoeken is, zijn we wel 

volop bezig met het thema winter              : Een warme trui gemaakt van leuke stofjes, een 

sneeuwpopje van een voetafdruk, kikker in de sneeuw, een zelf geknipte sneeuwpop. We 
zingen liedjes over de winter en hebben “geschaatst” en “sneeuwballen gegooid” in onze 
groep.  

 
Een winterse groet van 
KDV de Ploeg 
  
 
Tot zover onze nieuwsbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens ons hele team, 
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis. 


