
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief mei 2020 
 
Beste ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden, 
 
Hierbij onze nieuwsbrief van mei 2020. Langzamerhand pakken we de draad weer op na een 
periode van gesloten scholen en ook een tijd waarin kinderen en ouders thuis aan het werk 
gingen. Een bijzondere tijd: verre van normaal. Nu gaan we samen op weg naar het “nieuwe” 
normaal. Wat is eigenlijk nog normaal van wat we altijd gewend waren of wat wordt er nu als 
normaal gezien? Samen zullen we dat gaan ontdekken, stap voor stap worden de strenge 
beperkingen afgebouwd. Samen hopen we dat dit goed zal gaan, dat we het virus buiten de 
deur kunnen houden, zowel thuis, als ook op school. Na de volgende week gaan we weer 
aan de slag met hele klassen. Alweer een eindje verder in de richting van het “oude” normaal 
dat we gewend waren. De 1,5 meter afstand, dat vinden we inmiddels ook al aardig normaal 
en extra vaak handen wassen gaat ondertussen ook al bijna vanzelf. Maar er zijn ook dingen 
die voorlopig anders gaan dan we gewend waren: Nog niet alle kinderen kunnen weer veilig 
en met een gerust hart naar de vertrouwde schoolomgeving, veel ouders werken nog steeds 
thuis en het ziet er naar uit dat dit ook nog wel even zal duren. Nog steeds geen ouders in de 
school en op het plein, ook niet alle vertrouwde gezichten van de leerkrachten zien we direct 
weer terug. Voor onze leerkrachten Pieta en Annelies een hele zure manier om afscheid te 
moeten nemen van hun werkzame leven. Ook andere collega’s zullen we nog niet direct 
gaan zien op school, omdat PCBO de ouderen en degenen die extra risico lopen de 
mogelijkheid biedt om thuis te werken. 
 
We zullen er mee moeten leren omgaan dat niet alles weer zo wordt als vroeger, tenminste 
niet voordat er een goed vaccin is gevonden en iedereen is gevaccineerd.  
Laten we in ieder geval het positieve, zoals het omzien naar elkaar en de waardering voor 
het werk van mensen in de cruciale beroepen behouden en daarmee verder gaan op weg 
naar het nieuwe normaal en hopen dat dit steeds dichter in de buurt gaat komen van het 
oude normaal waaraan we gewend waren.  
 

Ons onderwijs na de pinkstervakantie 

Op dit moment denken we na hoe het onderwijs er straks na de meivakantie uit gaat zien. 
Ook volgende week wanneer we vergaderen, evalueren en nadenken over het volgende 
schooljaar zullen we ons bezig houden met de periode tot de zomervakantie. Het is nog een 
hele puzzel om alles rond te krijgen en met name de personele bezetting is nu nog een 
uitdaging. 

Wanneer er aanleiding voor is kunt u van ons of van PCBO de nodige informatie verwachten. 
Als er iets onduidelijk is, aarzel dan niet om het ons te vragen. Via Parro hopen we dat de 
lijntjes kort zullen zijn. 

Ik wens jullie alle goeds en bovenal een goede gezondheid! 

Teunis Grotenhuis  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vertrouwenspersoon 

Juf Annelies Smit draagt het stokje van vertrouwenspersoon over aan juf Trudi Geerts. Dit is 
met onmiddellijke ingang, omdat juf Annelies momenteel niet fysiek aanwezig kan zijn op 
school. Vanwege haar pensionering zou ze sowieso stoppen ingaande het nieuwe 
schooljaar. 

Annelies bij deze van harte bedankt voor je werk als vertrouwenspersoon in de afgelopen 
jaren. Trudi veel succes gewenst! Trudi is bereikbaar op school (055-5411335) of via de 
mail: tkalksma@pcboapeldoorn.nl. 

Concept vakantierooster 20-21 

Op veler verzoek hierbij ons concept vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. Voor de 
volledigheid deel ik u mee dat het pas definitief wordt als de MR er mee heeft ingestemd. De 
volgende MR-vergadering is op 16 juni a.s. gepland. 

De wettelijke vakanties (www.rijksoverheid.nl) staan uiteraard al wel vast.  

 Eerste dag Laatste dag Bijzonderheden 

Herfstvakantie ma. 19-10-2020  vr. 23-10-2020  

Kerstvakantie ma. 21-12-2020 vr. 01-01-2021  

Voorjaarsvakantie ma. 22-02-2021 vr. 26-02-2021  

Goede Vrijdag en 
Paasmaandag 

vr. 02-04-2021 ma. 05-04-2021  

Meivakantie ma. 26-04-2021 vr. 07-05-2021 26-04=studiedag: 
leerlingen 2 weken vrij 

Hemelvaart do+vr do. 13-05-2021 vr. 14-05-2021  

Pinksteren ma. 24-05-2021 vr. 28 -05-2021 25-05 t/m 28-05 
=studiedagen 

Zomervakantie ma. 19-07-2021 vr. 27-08-2021  

Studiedagen:   Leerlingen vrij 

 di. 03-11-2020   

 vr. 18-12-2020   

 vr. 19-02-2021   

 vr.16-07-2021   

Snipperdag 1x naar keuze  2 weken van tevoren 
aanvragen en niet in 
toetsperiodes 

  

mailto:tkalksma@pcboapeldoorn.nl
http://www.rijksoverheid.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuws van onze MR 

Vanuit de MR zijn er de volgende mededelingen: 

• We mogen mededelen dat er twee nieuwe leden zijn. Dit zijn Esther Teunis en 
Marjolein Baars. Zij nemen deel aan de MR als ouders van onze school. Wij zijn heel 
erg blij dat jullie bij de MR zijn gekomen! De MR is daarmee op voldoende sterkte.  

• Op dit moment vergaderen wij met name over de formatie van volgend jaar. Ook het 
vakantierooster wordt besproken. We hopen er spoedig een klap op te mogen geven, 
zodat we het met jullie als ouders/verzorgers kunnen gaan delen. 

Groet, 

MR van De Ploeg. 

Nieuws over het luizenpluizen 

Vanwege de bekende coronamaatregelen vragen we u als ouders om zelf te ‘pluizen’ bij uw 
kind(eren). Goed kammen is een must en in geval van aanwezige (oude) neten of luizen 
vragen we u om dit te melden bij de leerkracht van uw kind. In dat geval worden de ouders 
van de betreffende groep op de hoogte gebracht en kan er thuis extra worden gecontroleerd. 
Na de zomervakantie volgt er weer een bericht over de voortgang van de luizenpluis: op 
school of thuis? 

Namens de luizenpluisouders,  

Trudi Geerts 

Nieuws van ons KDV 

Hallo allemaal, 
 
Nadat we een periode alleen maar noodopvang hebben geboden op het KDV, zijn we vanaf 
11 mei weer geopend voor alle kinderen. Het voelde weer vertrouwd aan en de kinderen 
waren weer blij om bij ons te spelen. Eigenlijk is dit heel soepel verlopen. Fijn! In de 
moestuin was veel onkruid gegroeid. De kinderen hebben goed 
geholpen met het omspitten en zaaien van “wilde bloemenmelange.” 
Ook hebben we samen met de kinderen zonnebloemzaadjes gepoot in 
de kweekkas. Zo hebben we het proces van groeien kunnen volgen. 
Nu kunnen we gaan kijken hoe het verder groeit in de moestuin.  
 
Lijkt het u leuk om uw eigen kind ook bij ons te laten spelen? U kunt 
altijd vrijblijvend informatie of een rondleiding aanvragen. 
 
Met vriendelijke groeten  
Team en kinderen van KDV de Ploeg.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actie Vakantiegeld Samen Delen: juist nu! 

‘Hartelijk dank voor uw gift. En dan heb ik het niet alleen over het geldbedrag, maar vooral over het 

hartverwarmende gebaar. Uw gift komt volledig ten goede aan de kinderen, de intenties erachter 

komen geheel ten goede aan mezelf en aan het vertrouwen in mezelf, anderen en de toekomst.’ 

‘Wij zijn heel blij dat we iets hebben ontvangen. Nu kunnen we voor de winter nieuwe schoenen en 

een winterjas halen. En verder, als er wat over is, zien we wel wat we er mee doen. Ik heb ook nog 

een paar kleinkinderen die jarig worden, dus het geld wordt goed besteed. Dank jullie wel.’ 

Zomaar twee reacties van ontvangers van vakantiegeld in een eerder jaar.  

Dit jaar staan we er met zijn allen anders voor: al weken houdt het 
coronavirus ons in zijn greep en het ziet ernaar uit dat daar 
voorlopig weinig verandering in komt. Al mogen kinderen weer naar 
de opvang en naar school en mag er door jongeren weer gesport 
worden, het wordt zo langzaamaan wel duidelijk dat we nog een 
hele tijd zullen moeten leven in de “anderhalvemeter-
samenleving”. Mede daardoor is er een groeiend besef dat we het 

samen zullen moeten doen: rekening houden met elkaar, aandacht hebben voor de ander is 
essentieel om deze moeilijke periode goed door te komen. Het gaat hierbij om belangstelling en zorg, 
maar tegelijk om materiële zaken. Juist nu ook de economie opnieuw in zwaar weer komt, maken we 
ons zorgen om onze banen, om de loopbaanperspectieven van onze kinderen. Hoe houden we 
onszelf en elkaar overeind? 

In deze situatie is het goed om ons te realiseren dat er mensen zijn die al jaren in moeilijke financiële 
omstandigheden verkeren, die jaar in, jaar uit zorgen hebben om de financiële eindjes aan elkaar te 
knopen en die zich eigenlijk nooit een extraatje kunnen veroorloven. Vergeleken bij hen hebben de 
meesten van ons het niet slecht, zelfs nu niet. Velen van ons hebben deze maand net iets meer te 
delen vanwege het vakantiegeld dat we krijgen. Een mooie gelegenheid om iets voor een medemens 
in onze directe omgeving te doen: een persoon, een gezin dat niet nu plotseling in financieel zwaar 
weer is komen te zitten, maar het al veel langer lastig heeft. 

Met de actie Vakantiegeld Samen Delen staan we stil bij de soms grote verschillen in inkomsten en 
delen we met plaatsgenoten die het minder hebben. Juist vanuit ons geloof weten we dat we elkaar 
gegeven zijn om elkaar te dienen, ook in een periode waarin we het zelf minder gemakkelijk hebben. 
Over de anderhalve meter heen elkaar de hand reiken door iets van ons extraatje, het vakantiegeld, 
te delen; dat maakt duidelijk dat we het samen kunnen bolwerken. In de kerk zijn folders verkrijgbaar 
waarin alle informatie te lezen is over zowel giften als aanvragen. Alle informatie staat ook op de 
website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl  

Aanvragen en giften zijn welkom t/m 4 juni. Giften kunnen worden overgemaakt op 

rekeningnummer NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn 

o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. 

http://www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl/

