
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief deel 2 van juli 2020 
 
Beste ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden, 
 

Hierbij onze laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. Een buitengewoon 
schooljaar, met veel ontwikkelingen die we van tevoren niet hadden zien aankomen. 

Wie had immers kunnen denken dat de coronacrisis ons dagelijkse leven, maar ook ons 
schoolleven zo op z’n kop zou gaan zetten? De scholen werden gesloten, we moesten thuis 
gaan werken en de scholen gingen alleen nog onderwijs verzorgen voor leerlingen met 
ouders in de cruciale beroepen en verder werd het thuisonderwijs vormgeven.  

Een vaak lastige periode voor de kinderen, maar zeker ook voor de ouders en het team. 
Complimenten voor jullie allemaal voor de fantastische wijze waarop jullie hiermee zijn 
omgegaan 

Na steeds verdere versoepelingen werken we sinds een aantal weken weer met volledige 
groepen. De personeelsbezetting is echter nog niet volledig op het oude niveau terug. Een 
aantal teamleden (waaronder ook ondergetekende) valt in de kwetsbare groep en werkt 
thuis. Gelukkig ziet het er naar uit, dat dit zijn langste tijd nu wel heeft gehad. Het blijft echter 
spannend en onzeker, want het virus is nog niet weg en in andere delen van de wereld 
woedt het nog in volle hevigheid. Het is vooral spannend of de vakantieperiode opnieuw voor 
het oplaaien van het virus gaat zorgen, want dit is wel het laatste wat we willen natuurlijk! 

 

Dank jullie wel! 

Een woord van dank voor onze ouders en verzorgers is zeker op z’n plaats! Ons team wil 
jullie graag bedanken voor: 

• Alle hulp die jullie hebben geboden. Steeds opnieuw hebben jullie laten zien, klaar te 
staan voor onze school, voor onze kinderen en voor ons team! Zonder iemand te kort 
te willen doen, noemen we speciaal de klassenouders en de leden van de ouder- en 
de medezeggenschapsraad.  

• Geduld en improvisatievermogen als het weer eens anders moest dan je had gedacht 
of waar je op had gerekend. 

• Aandacht voor alle werk wat er thuis moest gebeuren, voor het lezen van de 
nieuwsbrieven en de soms eindeloos lijkende stroom van informatie via Parro. 

• Begrip voor als er weer eens geen leerkracht of vervanger beschikbaar was en jullie 
de kinderen zelf moesten opvangen 

• Nog veel meer, maar vooral voor het feit dat jullie er samen met de kinderen en met 
ons team een heel bijzonder en toch ook wel, ondanks alles, een heel mooi jaar van 
hebben gemaakt! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tekorten? 

Helaas zien we de tekorten in de personele bezetting van de scholen al geruime tijd 
aankomen. Jammer genoeg zullen deze op korte termijn ook niet worden opgelost. Doordat 
we allemaal wat langer moeten blijven doorwerken is het probleem wel wat opgeschoven, 
maar er komen echter nog steeds veel te weinig nieuwe leerkrachten bij. Ook op De Ploeg 
lukt het niet altijd de bezetting rond te krijgen en komt het regelmatig voor dat we een groep 
naar huis moeten sturen. Dit is natuurlijk niet wenselijk, maar het is helaas wel de huidige 
realiteit. Gelukkig dringt het besef dat dit probleem een goede en structurele oplossing 
verdient ook door bij de overheid, al zal het nog wel wat jaren gaan duren voordat er 
voldoende nieuwe leerkrachten zijn opgeleid en er geen tekorten meer zullen zijn. Gelukkig 
hebben we op De Ploeg de bezetting voor het nieuwe schooljaar al wel helemaal rond en zijn 
alle groepen bezet!  

 

Afscheid 

Van twee ervaren collega’s nemen we afscheid: Juf Annelies en juf Pieta hebben beiden, na 
een lange loopbaan in het onderwijs, nu de pensioengerechtigde leeftijd bereikt! Je kunt het 
heel lang volhouden als je je werk leuk vindt. Beiden nemen in een persoonlijke bijlage 
afscheid van ons. Corona maakt het helaas lastig om persoonlijk afscheid te nemen, dat blijft 
noodgedwongen beperkt tot een kleine kring. Echter een kaartje (via school) of een bericht 
per mail wordt door hen beiden zeker op prijs gesteld. 

Pverdenius@pcboapeldoorn.nl 

Ahamming@pcboapeldoorn.nl 

Pieta en Annelies bedankt voor alles wat jullie voor De Ploeg hebben gedaan:  

Geniet van je pensioen: Het ga jullie goed! 

 

Juf Annelies en Juf Pieta zelf aan het woord 

Beste ouders/verzorgers, 

Het is bijna zover, per 1 augustus ga ik met pensioen, na 33 jaar werken. Na het behalen 
van mijn PABO-diploma in 1975 ben ik gaan werken op een basisschool in Groningen. Ik 
begon in groep 3. Na 3 jaar ben ik gestopt met werken, om thuis voor mijn kinderen te 
zorgen. In die tijd was dat heel normaal en met 4 kinderen heb je thuis ook genoeg werk. In 
1990 ben ik weer gaan werken op De Akker. Na een aantal jaren ging De Akker fuseren met 
De Wijngaard en werd De Ploeg. Ik heb dus ruim 30 jaar op De Ploeg gewerkt. Met veel 
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plezier heb ik gewerkt in groep 4 ,6,7 en 8. Van veel gezinnen heb ik alle kinderen in de klas 
gehad! Mijn voorkeur ging uit naar groep 8, dus daar heb ik in totaal 12 jaar gewerkt. Ik ben 
cultuurcoördinator geweest en heb daarna de opleiding voor taalcoördinator gedaan. Taal is 
voor mij een soort hobby. Ook heb ik met veel plezier aan de schoolbibliotheek gewerkt.  

Nu komt er dus een eind aan mijn werkzame leven. Het voelt dubbel. Aan de ene kant vind ik 
het lastig om afscheid te nemen van de kinderen en mijn collega’s. Ik zal ze allemaal erg 
missen. Aan de andere kant is het ook weer leuk om tijd te hebben voor andere dingen. Ik 
hoop weer meer tijd te krijgen om te gaan schilderen, piano te spelen, te lezen en te 
genieten van onze kinderen en kleinkinderen. Mijn man en ik gaan graag op vakantie en 
vinden het heerlijk om te fietsen.  

Ik heb een ontzettend fijne tijd gehad op De Ploeg. Ik heb met veel plezier gewerkt in een 
warm, enthousiast team. Leuke kinderen en een fijn contact met de ouders. De laatste 
maanden in coronatijd waren bijzonder, en voor mij heel moeilijk, met veel thuiswerken. 
Vreemd om de hele dag achter je laptop te werken, terwijl je gewend bent om een groep 
kinderen om je heen te hebben. Nu weet ik ook waarom het onderwijs zo leuk is! De 
kinderen maken het verschil.  

Om medische redenen kon ik niet meer voor de klas staan. Gelukkig kan ik wel bij de 
afscheidsavond zijn, omdat we alles buiten doen. Zo kan ik toch nog een beetje afscheid 
nemen van de kinderen.  

Ik wil jullie als ouders bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en ik wens jullie, ouders, 
kinderen en collega’s allen veel geluk en gezondheid voor de toekomst.  

Lieve groet, Annelies 

 

Aan de ouders, verzorgers van De Ploeg, 

Het is alweer 45 jaar geleden dat ik vanuit Leeuwarden verhuisde naar Apeldoorn. Ik ging 

werken op de K.W.S. Juf Swaniek zat daar als leerling op school. Zij vond mij een hippe juf. 

De andere juffen en meesters waren een stuk ouder, vandaar. Toen ik kinderen kreeg wilde 

ik graag 2 dagen blijven werken. Maar dat kon eigenlijk toen nog niet. Ik kwam daardoor bij 

de anderstaligen terecht en leerde Nederlands aan Vietnamese, Turkse en Marokkaanse 

kinderen. Uiteindelijk kwam ik op De Wijngaard terecht. Ik had het daar zo naar mijn zin dat 

ik ben gebleven. We fuseerden met de Akker en werden De Ploeg. Vanaf mijn 5e jaar was ik 

al de juf in de straat. Met kinderen werken is het mooiste wat er is. Voor mij is het 

allerbelangrijkste dat ze zich veilig en fijn voelen in de klas en op school. En natuurlijk wilde 

ik ze van alles leren. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad op De Ploeg vooral door de 

collega’s, kinderen en ouders. Ik wens iedereen nog een hele fijne tijd op De Ploeg.  

Groeten van Pieta. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Schoolreis uitgesteld 

De schoolreisjes van komend schooljaar stonden gepland kort na de zomervakantie in 
september. Deze komen in onze ogen nog te vroeg en om teleurstelling te voorkomen heeft 
de schoolreiscommissie in overleg met de ouderraad besloten deze te verzetten naar het 
voorjaar van 2021. Als alles door kan gaan, dus wel in het komende schooljaar. We houden 
u natuurlijk op de hoogte. 

 

Zendingsgeld 

Zendingsgeld...dat klinkt wel een beetje antiek vandaag de dag en dat is natuurlijk ook zo. 
Waar het om gaat is het omzien naar elkaar en naar onze medemens. Dat willen we graag 
blijven doen op De Ploeg en daarom kunnen de kinderen op maandag een (kleine) financiële 
bijdrage meenemen. Met dit geld steunen we een adoptiekind en als het meezit blijft er ook 
wat geld over dat we, in overleg met de kinderen, kunnen besteden aan goede doelen. 

Door de Coronacrisis is er niet heel veel geld binnen gekomen de laatste tijd en ons 
adoptiekind krijgt ook in de komende vakantieperiode een maandelijkse bijdrage. 

Daarom deze oproep om na de zomervakantie de pot weer wat extra te spekken! We 
houden u op de hoogte van de besteding van het geld. 

 

Nieuwe leerlingen aanmelden 

Voor komend schooljaar 2020-2021 zitten nagenoeg alle groepen vol. Aanmelden van 
nieuwe kleuters voor het hierop volgende schooljaar 2021-2022 is nog wel mogelijk. Dan is 
nog een beperkt aantal plekken beschikbaar. Voor de jaren daarna is er uiteraard nog volop 
ruimte en als we in 2022 ons nieuwe schoolgebouw in gebruik gaan nemen, dan komen we 
zeker weer wat ruimer in ons jasje te zitten. 

 

Bedankt Juf Anke  

Juf Anke willen we hier speciaal noemen. Zij heeft in dit schooljaar in diverse groepen 
ingevallen gedurende een hele lange periode. Fantastisch hoe ze zich heeft ingezet voor De 
Ploeg!  Na de zomervakantie gaan we haar niet meer terug zien, omdat ze voor PCBO op 
een ander school gaat invallen. Anke bedankt voor al jouw werk voor De Ploeg; we gaan je 
zeker missen! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Welkom Juf Loes en Juf Doris 

In het nieuwe schooljaar verwelkomen we twee nieuwe leerkrachten in ons team. We weten 
dat dit waarschijnlijk tijdelijk zal zijn, maar dat is nu nog niet helemaal duidelijk. Juf Doris is 
natuurlijk niet helemaal nieuw voor ons. Zij komt juf Dyonne, die met zwangerschapsverlof is, 
vervangen in groep 6B. Dit zijn de kinderen die ze dit jaar tijdens haar eindstage in groep 5B 
ook al in de groep heeft gehad. Helemaal leuk dus! Hiernaast komt ze ook nog twee dagen 
werken in groep 3B. 

Juf Loes komt in groep 5 werken. Zij komt bij ons, omdat we nog een vacature uit hebben 
staan en blijft in ieder geval tot kerst.  

Beide nieuwe collega’s heten we van harte welkom in ons team en we wensen hen een hele 
mooie tijd toe op de Ploeg. 

 

Van de ouderraad 

Het overgrote deel van onze ouders heeft de ouderbijdrage overgemaakt; onze dank, maar 
vooral die van de kinderen hiervoor! Helaas liepen we tegen wat opstartproblemen van 
schoolkassa aan waardoor vooral de instromers (nieuwe leerlingen in groep 1 die er niet 
vanaf het begin van het jaar bij waren) onduidelijke betaalverzoeken kregen. Via de 
mail/Parro heeft onze nieuwe penningmeester dit gelukkig recht kunnen zetten. Onder de 
streep is het volgens ons voor alle partijen een stuk makkelijker gemaakt.  
Helaas zijn er door alle COVID-19 maatregelen diverse vieringen niet doorgegaan, en zal er 
in de nabije toekomst vooralsnog minder georganiseerd kunnen worden; erg jammer voor de 
kinderen. Keerzijde is dat de zaken die wel doorgang hebben kunnen vinden uitgebreider 
aangepakt konden en kunnen worden: juffen- en meestersdag waarbij de kids zich konden 
uitleven op het springkussen / de stormbaan en diverse andere spelletjes waarna ze konden 
genieten van wat verse popcorn en een slush-puppy en het afscheid groep 8 met een hele 
grote stormbaan en een uitgebreide BBQ. 
Vanuit de voltallige ouderraad wensen we jullie allen een fijne vakantie toe met mooi weer, al 
dan niet in eigen land! Volgend jaar zijn er een aantal ouderraadsleden die dat jaar voor het 
laatst zijn. Dus hopelijk zien we een aantal van jullie volgend jaar tijdens de maandelijkse 
vergaderingen aanschuiven en meedoen zodat de ouderraadbezetting op peil kan blijven 
waardoor we ons kunnen blijven inzetten voor uw en onze kinderen. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Van het KDV 

 

 

Fijne vakantie gewenst allemaal!! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens ons team, 

Ellen Roos en Teunis Grotenhuis  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


