
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Nieuwsbrief april 2020 
 
Beste ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden, 
 
Hierbij onze nieuwsbrief van april 2020. Het is een andere nieuwsbrief dan u van ons bent 
gewend. De huidige omstandigheden maken dat er andere onderwerpen in het nieuws zijn.  
 
Allereerst wil ik jullie vertellen dat ons hele team heel erg trots is op onze leerlingen en op 
onze ouders: het is geweldig hoe snel jullie alle veranderingen hebben opgepakt en hoe 
goed jullie daar me om zijn gegaan! Gelukkig was er ondanks alles veel contact mogelijk. 
Ikzelf ben wat meer op afstand gebleven, gezien mijn leeftijd was dat verstandiger. Meester 
Ben heeft de dagelijkse leiding op school fantastisch voor zijn rekening genomen en hij zal 
dat voorlopig ook blijven doen. Het hele team heeft zich trouwens geweldig ingezet om het 
onderwijs en alle bijbehorende zaken zo goed mogelijk voort te zetten. Wat zijn ze flexibel! 
Ook dat maakt mij trots! 
 
We mogen ook dankbaar zijn dat we met elkaar gezond zijn gebleven. We hopen natuurlijk 
dat dit ook zo zal blijven nu we het onderwijs weer voorzichtig gaan opstarten. Dit betekent 
nogal wat ten aanzien van regels en afspraken en daarom is het goed om jullie hierin mee te 
nemen. 
 

Ons onderwijs na de meivakantie 

Op dit moment denken we na hoe het onderwijs er straks na de meivakantie uit gaat zien. 
Vandaag hebben we daar met ons team de eerste stappen voor gezet. Vanuit het bestuur 
van PCBO is een protocol in ontwikkeling met duidelijke richtlijnen. Dat is nog niet 
beschikbaar. Er moet nog veel geregeld worden, maar een aantal zaken zijn inmiddels 
duidelijk: 

• We maken een schema waarin de gezinnen worden verdeeld. De helft gaat op 
maandag en woensdag naar school en de andere helft op dinsdag en donderdag. Op 
vrijdag is dit om de week. Alle kinderen uit een gezin gaan dus gelijktijdig naar 
school. Morgen hopen we de indeling bekend te kunnen maken. 

• Het is nog spannend of we wel genoeg leerkrachten hebben om vijf dagen onderwijs 
te bieden. Vier dagen gaat zeker lukken. Dit komt omdat een aantal leerkrachten in 
de risicogroep valt en alleen thuis mag werken. 

• Om praktische en organisatorische redenen combineren we groep 4a met groep 4b, 
zolang we om de dag naar school gaan. 

• De eerste bel gaat om 8.20 uur. Dan gaan de kinderen het plein op. De leerkrachten 
vangen hen daarop en geven aan wanneer ze naar de klas mogen. Om 8.30 uur start 
de les. De ouders gaan zo snel mogelijk weer weg en hebben geen toegang tot het 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

plein en tot de school. Veiligheid gaat boven alles. Als de kinderen alleen mogen 
komen is dit natuurlijk mooi; hoe minder volwassenen in de buurt van de school hoe 
betere. Ook niet met z’n tweeën komen als ouders! 

• Op school krijgen de kinderen alle benodigde uitleg en instructies. Thuis verwerken 
ze de leerstof en zijn ze bezig met de opdrachten die ze mee hebben gekregen. 

• Om 14 uur wachten de ouders buiten de hekken op hun kind(eren). 
• Alleen ouders van het KDV hebben toegang tot het schoolplein als ze richting 

het KDV gaan. De deur bij het KDV is alleen bestemd voor halen en brengen van 
kinderen van het KDV. Niet voor ouders en leerlingen van andere groepen. 

• Vanuit de kinderopvang worden de regels rond het KDV en de VSO / BSO 
aangegeven. 

• Wilt u de kinderen erop wijzen dat zij regelmatig handen wassen en de hygiëneregels 
goed in acht nemen? 

• In principe communiceren wij via Parro. Houd deze app goed in de gaten en gebruik 
deze ook voor de communicatie naar de leerkrachten! 

Tot zover onze voorlopige berichtgeving. Ook vanuit PCBO komt er communicatie. Deze 
sturen wij u z.s.m. toe. 

Alle goeds gewenst en blijf gezond! 

Met vriendelijke groet, 

Teunis Grotenhuis 
Directeur PCBO De Ploeg 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING omtrent de laptops die via school zijn uitgeleend! 

De laptops die door school zijn uitgeleend, hebben we na de meivakantie weer hard nodig. 

Een deel van deze laptops is afkomstig van andere scholen. Het is belangrijk om alles op tijd 

geregeld te krijgen. MORGEN 24 APRIL 2020 moeten ze daarom retour zijn op school. De 

laptop kunt u tussen 12.00 en 15.00 uur afgeven op het kantoortje van meester Teunis. Daar 

is iemand van school aanwezig om de laptops in ontvangst te nemen en een en ander 

administratief in orde te maken.  

We vertrouwen op ieders begrip en snelle medewerking. Mochten er problemen of vragen 
zijn, dan kunt u via mail (bbuitenhuis@pcboapeldoorn.nl) of via Parro contact opnemen met 
meester Ben. 

Vriendelijke groeten,  

Meester Ben 
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