
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief september 2020 
 
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
Hierbij onze nieuwsbrief van september 2020. We zijn samen onderweg in het schooljaar 
2020-2021. De leerkrachten en de kinderen hebben er allemaal weer heel veel zin in. 
Toch is het nu al zeker dat dit een heel bijzonder jaar zal gaan worden, omdat het 
Coronavirus helaas nog steeds een bepalende rol speelt bij de dagelijkse gang van zaken 
op school. 

We hopen natuurlijk dat we steeds de beschikking zullen hebben over voldoende 
groepsleerkrachten. Daar doen we ook voortdurend ons uiterste best voor en tot nu toe 
en dat ook gelukt. De verdere versoepeling van de maatregelen maakt dat er gelukkig 
steeds minder kinderen thuis hoeven te blijven. Het risico is natuurlijk wel aanwezig dat 
snotterende kinderen andere kinderen of leerkrachten aansteken en dat willen we 
natuurlijk niet. Ik hoop oprecht dat ouders hier voorzichtig mee omgaan.  

Regelmatig verschijnt er een nieuwe beslisboom over welke kinderen er wel of niet naar 
school mogen komen. Via Google zijn deze eenvoudig te vinden. Ga hiervoor naar 
Boink.info. Nogmaals wil ik benadrukken dat het ongetwijfeld voor zal gaan komen dat er 
niet voldoende leerkrachten zijn om alle groepen op school te houden. Houd er alstublieft 
rekening mee dat de kinderen af en toe thuis zullen moeten blijven en dat u voor elke dag 
opvang achter de hand hebt. Wellicht is het handig om naast de reguliere oplossingen, 
met andere ouders afspraken te maken over de opvang van elkaars kinderen. 

De oudercontacten verlopen anders dan we gewend waren en dan ons lief is. We doen 
ons best om u goed op de hoogte te houden via  Parro. We zien dat ouders gelukkig ook 
steeds vaker Parro gebruiken om ons te bereiken. Dit is ook de bedoeling, ook als er 
vragen zijn of klachten. De eerste voortgangsgesprekken rond de vorderingen van uw 
kind(eren) zullen plaatsvinden na de toetsperiode in week 42. Het ligt in de bedoeling om 
dan met u te videobellen. 

Verkeersveiligheid 
Het komt regelmatig voor dat er auto’s buiten de daarvoor bestemde vakken staan 
geparkeerd. We hebben hier klachten van buurtbewoners over gekregen. Werkt u ook 
mee aan tevreden buren door de parkeervakken te gebruiken? Alvast bedankt! 
 
Nieuwbouw 
Op onze website staat een link naar de website van PCBO met de nieuwste tekeningen 
over de nieuwbouw van onze school. Echt de moeite waard om eens een keertje te 
bekijken!  
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baby Juna is geboren 

De baby van juf Dyonne en haar man Maikel is in de zomervakantie geboren! Alles gaat gelukkig 
heel erg goed bij het jonge gezin. We mogen het prachtige kaartje met jullie delen. Van harte 
gefeliciteerd!! 

 
 
Schoolmelk 
Het Schoolmelkabonnement zoals we dat kenden, bestaat niet meer. Er worden geen 
200ml pakjes melk meer geleverd. Het goede nieuws is, dat we zijn geselecteerd om deel 

te nemen aan een project, voor gratis schoolmelk 
voor alle leerlingen. Gedurende 20 weken (tussen 2 
november en 9 april) zal er 3 dagen in de week 
Schoolmelk uitgeschonken kunnen worden uit 
grootverpakkingen voor de gehele school. Er wordt 
telkens drie weken melk en karnemelk geleverd, 
afgewisseld met één week yoghurt. Hoe we dit in de 
klas/klassen gaan organiseren en hoe we omgaan 
met ‘mag/lust/wil ik niet’ hoort u later via Parro en de 
Nieuwsbrief.  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De open dag op woensdag 7 oktober 
De open dag op woensdag 7 oktober gaat gelukkig door! Wel op een aangepaste manier 
en uiteraard corona-proof. Zoals dat nu bij het bezoeken van veel evenementen en 
activiteiten geldt: geïnteresseerden moeten zich aanmelden voor een ‘tijdslot’ en we 
ontvangen per uur maximaal 3 gezinnen. Om in te schrijven: Kijk op 
www.basisscholenapeldoorn.nl. 
 
De open dag is uitsluitend bedoeld voor ouders die ‘nieuw’ zijn. Onze eigen ouders en/of 

grootouders kunnen we ditmaal jammer genoeg geen gelegenheid bieden om tijdens de 

open dag ook te komen. Uiteraard houden we de ontwikkelingen rondom het coronavirus 

in de gaten. Zoals we inmiddels 

gewend zijn, kan het nodig zijn om 

een activiteit toch nog te annuleren. 

Dit gebeurt dan in overleg met de drie 

schoolbesturen en zij zorgen ook voor 

communicatie mocht dit nodig zijn. 

We gaan er vooralsnog vanuit dat de 

open dag op een veilige manier kan 

doorgaan. 

 

Beperkte inschrijfmogelijkheden 
Voor het huidige schooljaar 2020-2021 is er helaas in de kleutergroepen geen plaats 
meer voor nieuwe leerlingen en zitten we helemaal vol. In het schooljaar 2021-2022 
hebben we nog een beperkt aantal plaatsen (momenteel nog ongeveer 8). Huidige 
ouders let dus op, dat jullie de jongere kinderen uit het gezin op tijd inschrijven! Dit kan 
alleen schriftelijk en niet digitaal. Het gebeurt ook niet automatisch. 
 
Vanaf het schooljaar 2022-2023 betrekken we ons nieuwe gebouw. Dan is er weer plaats 
genoeg. Tijdig inschrijven is en blijft echter wel gewenst.  
 
Logopedie op school: nog even niet 
Logopedist Jiska Vlieg van Logopediepraktijk Petra van der Werf was elke 
woensdagochtend aanwezig op school. Tijdens de Coronaperiode en het 
zwangerschapsverlof van Jiska is tijdelijk de logopedie op school beëindigd. Wel was er 
online-logopedie mogelijk en vervolg van de behandeling in de praktijk bij de collega’s 
van Logopediepraktijk Petra van der Werf. Jiska heeft een zoon gekregen en is inmiddels 
weer aan het werk in de praktijk. Uiteraard zouden wij graag de logopedie op De Ploeg 
hervatten.  
 
In verband met de Coronamaatregelen en gebrek aan beschikbare ruimte binnen de 
school is in overleg met de directie besloten om voorlopig de leerlingen van De Ploeg op 
onze hoofdlocatie aan de Molenmakershoek 17 te ontvangen. Zijn de voorwaarden om 
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te leren luisteren naar klanken of het leren lezen onvoldoende aanwezig dan kan een 
logopedisch onderzoek zinvol zijn. Onlangs hebben drie van onze logopedistes 
bijscholing gevolgd op het gebied van dyslexie en de leesvoorwaarden.  
 

Of heeft u twijfels over bijvoorbeeld de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind, dan 
kunt u bij ons terecht op de Molenmakershoek 17 Apeldoorn. Met een verwijsbrief van de 
huisarts of jeugdarts kunt u uw kind aanmelden.  Logopedie valt onder de 
basisverzekering en wordt volledig vergoed. Indien noodzakelijk mag ook nog steeds 
online logopedie worden verstrekt op kosten van de zorgverzekeraar. Zo kan ook bij 
verkoudheid van u of uw kind de behandeling doorgaan. In onze praktijk werken wij aan 
de veiligheid door de Coronamaatregelen na te leven, veel te desinfecteren en te 
ventileren. Daarnaast is iedere behandelkamer voorzien van speciale apparatuur welke 
met behulp van UVC-licht virussen vernietigd. Wilt u meer informatie over logopedie? 
Bezoek dan onze website www.petravanderwerf.nl.  
 

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden voor logopedie? Neem contact op met de 
logopediepraktijk of meldt u aan via onze website.  
 
Logopediepraktijk Petra van der Werf 
Molenmakershoek 17 
7328JK Apeldoorn 
055-5427605 
 
 

Leescircuit 
In de zomervakantie hebben alle leerlingen een leescircuit mee 
naar huis gekregen. Er is thuis ontzettend veel gelezen en daar 
zijn wij heel erg trots op! Iedereen die zijn circuit ingeleverd heeft 
kreeg een mooie boekenlegger of een paar leesoogjes om tijdens 
het lezen te gebruiken. Groep 5 las met elkaar 550 dagen bij 
elkaar en heeft daarmee een jaarabonnement op het tijdschrift 
Wild van Freek gewonnen! Veel leesplezier groep 5! 
 
 
Van onze Ouderraad 
Afgelopen week was het zo ver, schoolreisje! Gelukkig kon het 
schoolreisje dit jaar ondanks de pandemie wél doorgaan. De kinderen hebben het erg 
leuk gehad! De jongste groepen hebben geklommen en geklauterd bij Monkey Town, 
groepen 3 en 4 zijn naar dierentuin Amersfoort geweest en groepen 5 t/m 7 hebben zich 
vermaakt in Hellendoorn. We gaan als OR ons best doen om de Sint- en Kerstactiviteiten 
ook zo leuk mogelijk te maken, waarbij we uiteraard rekening houden met de 
coronaregels. We hopen dat alles snel weer bij het oude is, zodat we weer meer kunnen 
gaan doen met z'n allen en dat de ouders/verzorgers weer dichter betrokken kunnen 
worden bij de diverse activiteiten. 
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Net als voorgaande jaren proberen we ook dit jaar zoveel mogelijk extra geld in te 
zamelen om de activiteiten van de kinderen mogelijk en nog leuker te maken. Zo is er de 
week direct na de herfstvakantie op 26 en 27 oktober wederom een Bag2School actie 
om gebruikte kleding en ander textiel in te zamelen; hierdoor kan je in de herfstvakantie 
de boel eens lekker uitmesten. Het wordt per kilo uitbetaald, dus hoe meer hoe beter! 
Details volgen via Parro. 
 
Normaliter krijg je via deze weg een link om aan te kunnen geven of en waar je ons mee 
zou kunnen helpen, de zogenaamde helpende handen lijst. We willen de helpende 
handen lijst dit jaar anders gaan organiseren want uw hulp is zeker nodig! Meer nieuws 
hierover volgt. 
 
Omdat we dit jaar helaas afscheid moeten gaan nemen van een aantal leden omdat hun 
kinderen dit jaar voor het laatst op school zijn, zijn we naarstig op zoek naar vers bloed. 
Vind je het belangrijk dat er meer gedaan wordt voor de kinderen dan alleen de lessen? 
Wil je inspraak hebben wat er allemaal met de ouderbijdrage gebeurt? Vind je het leuk 
om dingen te organiseren of te helpen? Meld je aan via orploeg@pcboapeldoorn.nl, of 
schiet één van ons aan rondom school. Lijkt het je leuk, maar weet je het nog niet zeker, 
schuif dan geheel vrijblijvend aan bij de volgende vergadering op donderdag 8 oktober 
om 20:00 en wie weet? Hopelijk tot dan! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de OR, Micha Huybrechts 
 
Van ons KDV 
Herfst, herfst wat heb je te koop??  
Honderd duizend bladeren op een hoop.  

🍁🍂🌞🌦🌧 

 
Nu de zomer weer bijna voorbij is, zijn wij weer begonnen met het thema 
“herfst”. Wij hebben op het kinderdagverblijf de herfst er al in gebracht door 
de thematafel aan te kleden en herfstbladeren op de ramen te maken. 
 
Van onze BSO 
Alweer drie weken zijn de kinderen naar school en is er dus ook weer de BSO. Na een 
wat bijzondere tijd voor en in de vakantie, was dat dus weer even wennen. Voor veel 
kinderen was het de eerste keer, dus ook dat was spannend! Deze weken zijn we rustig 
begonnen, de kinderen konden op hun eigen manier en tempo wennen, kijken wat ze 
allemaal kunnen doen. Lekker buiten spelen, want het is en was nog heerlijk weer. De 
bedoeling is dat we met een activiteitenkalender gaan werken. Deze wordt op de deur 
van school gehangen, zodat de kinderen en de ouders kunnen lezen wat de activiteiten 
van de komende week/ weken worden. De activiteiten kunnen door omstandigheden, b.v. 
het weer, worden aangepast op de dag zelf. 
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De bedoeling is in ieder geval dat de kinderen, na schooltijd even lekker tot rust kunnen 
komen. Ze kunnen met hun vriendjes lekker buiten spelen. 
 
Binnen liggen er spullen, waar ze mee kunnen 
knutselen, ze kunnen een spelletje doen of met 
speelgoed bouwen en spelen. Wij hopen dat ze zich 
snel thuis gaan voelen bij ons en ook zelf met ideeën 
komen over wat ze leuk vinden om te doen. Wij zullen 
dan kijken of dat haalbaar is! Wij hopen dat ze zich 
snel thuis gaan voelen bij ons en ook zelf met ideeën 
komen over wat ze leuk vinden om te doen. Wij zullen 
dan kijken of dat haalbaar is! 
 
Vriendelijke groeten, 
De begeleiding van BSO De Ploeg. 
 
Tot zover onze maandelijkse nieuwsbrief. Houd Parro in de gaten voor verdere 
berichtgeving. 
 
Met vriendelijke groet, namens ons team van kinderopvang en school,  
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis 


