
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief februari 2020 
 
Beste ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden, 
 
Hierbij onze tweede nieuwsbrief van 2020, vol met nieuws, wetenswaardigheden en 
terugblikken. 

Landelijke onderwijsstaking  
Op 30 en 31 januari waren het voor alle medewerkers van PCBO-scholen dagen van 
bezinning. Centraal stond de vraag: Hoe gaan we om met de werkdruk en het lerarentekort?  
De oplossing zit in het aantrekkelijk maken van het beroep zodat meer mensen in het 
onderwijs willen werken. Dat is niet alleen een kwestie van geld, ook werkdruk en een 
positief imago spelen zeker een belangrijke rol. Het opleiden van nieuwe mensen kost tijd en 
eigenlijk hebben we die niet. Nu al zijn er tekorten en merken we daar de gevolgen van. Op 
de meeste scholen worden er wel eens groepen “naar huis gestuurd” omdat er geen inval is 
en de verwachting is dat dit alleen maar gaat toenemen als we niets doen.  

Eerst in ons eigen team en later samen met andere schoolteams, hebben we naar mogelijke 
oplossingen gezocht. Een aantal voorbeelden zijn: 

- Het onderwijs anders organiseren: wij hebben goede ervaringen met het 5-gelijke-
dagenmodel, omdat de werktijd evenwichtiger verdeeld is over de beschikbare 
dagen. Wellicht dat andere scholen ons voorbeeld gaan volgen. 

- Het takenpakket aanpassen: leerkrachten kunnen zich volledig richten op het 
lesgeven.  

- Professionals inhuren voor creatieve vakken en bewegingsonderwijs: Dit zou een 
interessante optie voor de toekomst kunnen zijn, omdat het in ons geval mooi 
aansluit bij het werken aan IPC.  

- Thuis werken: een klas waarvoor geen leerkracht beschikbaar is, gaat thuis op de 
computer aan het werk. 

- Vierdaagse schoolweek: in het westen van ons land wordt hier serieus over 
nagedacht. In Apeldoorn is het nog niet aan de orde, maar dat er ook hier 
veranderingen aankomen vanwege het lerarentekort is wel duidelijk. 

Personeel 
Allereerst gaan de felicitaties naar het gezin van meester Ben, waar op vrijdag 7 februari hun 
zoontje en broertje Davie Buitenhuis is geboren: Van harte gefeliciteerd en veel geluk en 
voorspoed gewenst!  

Juf Jessica is met zwangerschapsverlof gegaan. We wensen haar een hele fijne tijd toe! 

Mooi nieuws van juf Dyonne. Zij verwacht ook een baby. Kort voor de zomervakantie gaat ze 
met verlof. Geniet van je zwangerschap, Dyonne! 
 
Juf Verena is geopereerd aan haar pols. We wensen haar een voorspoedig herstel toe. Na 
de voorjaarsvakantie zal ze haar werk weer gaan oppakken.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Van juf Dicky is er heel goed nieuws te melden: Ze is alweer zo ver hersteld dat ze na de 
voorjaarsvakantie de draad weer langzaam kan gaan oppakken. Voorlopig blijft juf Anke haar 
vervangen. 
 
Nieuws van het Leerlingenparlement 

Geachte ouders/verzorgers, 

In deze digitale nieuwsbrief willen wij u informeren over wat er gebeurt in het 
leerlingenparlement. In het leerlingenparlement komen kinderen van groep 4 t/m 8 één keer 
in de twee weken bij elkaar. Dan praten ze bijvoorbeeld over de nieuwe school, het 
schoolfeest en andere belangrijke dingen, waar normaal alleen ouders over praten. 

Hoe komen kinderen in het leerlingenparlement? Ze doen een verkiezing en elke klas kiest 
op democratische wijze 2 of 3 kinderen. 

De deelnemers van dit schooljaar zijn Akin, Pim, Jippe, Chris, Julia, Caesarea, Hugo, Seth, 
Kyara, Jesper, Lisa en meester Teunis. Voor verdere vragen kunt u naar één van de 
deelnemers gaan. 

Gemaakt door: Jippe, Pim en Akin. 

Let op: gewijzigde datum Koningsspelen! 
In de jaarkalender stond vrijdag 24 april aangegeven als de dag dat wij de Koningsspelen 
zouden vieren. We zijn echter tot de conclusie gekomen dat het praktischer is om de 
landelijke datum voor de Koningsspelen aan te houden: vrijdag 17 april. Zet u het alvast in 
de agenda? Na de vakantie zal er een mail verstuurd worden met de vraag om hulp voor 
deze sportieve dag! 

Gewijzigde gymdagen 
Omdat alle klassen en alle collega's profijt moeten kunnen hebben van het feit dat ik als 
vakleerkracht hun klas gym geef, is er voor de laatste keer een wijziging in de gymdagen. Dit 
gaat in na de voorjaarsvakantie.  Hieronder volgt het overzicht: 

groepen 1/2 dinsdag en vrijdag 

groep 3a/b dinsdag en vrijdag 

Groep 4b  maandag en dinsdag 

Groep 4/5a  maandag en dinsdag 

Groep 5b  maandag en dinsdag 

Groep 6 maandag en vrijdag 

Groep 7 maandag en vrijdag 

Groep 8 maandag en vrijdag 

  
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mama Hûûs de Velden 

 

Nieuws van onze BSO 

Hier weer het nieuws van de BSO. Bij de BSO hebben we Verena mogen verwelkomen. Zij 
gaat binnen onze BSO de Chillgroep begeleiden. Verena, we wensen je heel veel plezier 
binnen onze BSO. Helaas is Verena op dit moment even uitgeschakeld, ze is geopereerd 
aan haar pols. Ze hoopt na de voorjaarsvakantie weer aan het werk te gaan. Voor nu heel 
veel beterschap. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jessica is een tijdje niet op de BSO en wel om van haar welverdiende zwangerschapsverlof 
te gaan te genieten. Heel veel succes met de laatste loodjes. Joke gaat Jessica vervangen 
tijdens haar verlof. 
 
Op de BSO hebben we de laatste tijd weer veel activiteiten gedaan. Gelukkig waren er ook 
dagen dat er veel buiten gespeeld kon worden. Op deze middagen werden de kinderen ook 
lekker beziggehouden met knotshockey. Zo leuk om te zien dat kinderen zo fanatiek mee 
kunnen doen. Gelukkig was scheidsrechter Joke er om alles in goede banen te leiden. 
Zo zijn we ook aan het bakken geweest. Dit blijft toch wel een favoriet onder de kinderen. 
Wat je gebakken hebt kun je ook lekker opeten. En de geur door de school is erg verleidelijk. 
De Chill, de gele en de blauwe groep hebben dit gedaan. Volgende week is het de beurt aan 
de groene groep. Heel veel plezier kleine bakkers. 
 
We hebben helaas ook te maken met erg vies weer. We konden bijna niet droog blijven op 
het schoolplein. Er lagen zoveel plassen, dat er die middag een filmmiddag was. Wat een 
verrassing voor de kinderen. En ze hebben ervan genoten. Ook hebben de kinderen een 
vogelhuisje of een voederbakje gemaakt. Erg leuk om te doen, en wat een creativiteit van de 
kinderen. Of de vogels ook echt op zoek gaan is nog de vraag.  
 
De oudste kinderen van de Chill, de blauwe en 
gele groep, hebben het spel weerwolven 
ontdekt. Samen met Verena werd dit spel 
helemaal uitgelegd, zodat iedereen wist hoe dit 
spel gespeeld moest worden. Zeker met het 
minder mooie weer blijven de kinderen erom 
vragen. Leuk een nieuw spel op de BSO. Ook 
zijn we met washi tape bezig geweest. Een soort 
plakband met leuke figuren en leuke kleuren. Ze 
konden potjes beplakken, wasknijpers, of leuke 
vlaggenstokjes maken. Leuke kaarten. Er 
kwamen zulke leuke dingen uit. Leg maar 
genoeg materiaal op de tafel en de fantasie van 
de kinderen komt los. 
 
Heel veel leuke en creatieve dingen komen er op 
de BSO voorbij, kinderen van de BSO laat je 
horen. Als je leuke ideeën hebt laat het maar 
weten, dit kunnen we vast een keer bij de BSO 
doen. Het mag knutselen, spelletjes, sporten, een wedstrijd, enz. zijn.  
 
Afgelopen vrijdag was het Valentijn. Een dag vol liefde en gezelligheid. Ook Doomijn deed 
daar leuk aan mee. Kinderen die bij het KDV of de BSO komen, mochten deze avond gratis 
gezellig bij ons eten en daarna spelen, knutselen of toch even lekker een slaapje doen. Wat 
was het een gezellige boel. Bedankt kinderen dat jullie er waren, wij hebben er zeker van 
genoten. Wie weet tot volgend jaar. 
 
Het is weer bijna vakantie. Wat een feest en er is ook op de BSO weer een leuk programma 
in elkaar gezet. We kijken er weer erg naar uit om er met jullie weer een gezellige en leuke 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

week van te maken. Tot volgende week maar weer voor de kinderen die er volgende week 
weer bij zullen zijn.  
 
Groetjes Team BSO de Ploeg 
 

Nieuws van ons KDV 
Wat hebben we veel activiteiten gedaan afgelopen periode. De nationale voorleesdagen zijn 

geweest en meester Teunis heeft bij ons het boek “Moppereend”           voorgelezen. De 

kinderen vonden het erg leuk! 

 
We hebben heel veel knutselwerkjes gemaakt over die rare eend die constant loopt te 

mopperen en de wolk     die daardoor steeds maar groter werd. Uiteindelijk kwam er 

gelukkig wel een mooie regenboog.           

 

We zijn creatief bezig geweest voor Valentijn          

 
Stoelendans is op dit moment helemaal hot. 
De plusgroep is op dit moment bezig met het thema gezondheid en elke week zijn er twee 
momenten dat de kinderen naar de kleutergroep gaan.  
 
Daaaag … 
 
Groeten van 
Alle juffen en kinderen van KDV de Ploeg. 

 
 
Tot zover onze nieuwsbrief van deze maand. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens ons hele team, 
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis. 


