
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief november 2020 
 
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
Hierbij onze nieuwsbrief van november 2020. Er komt weer een keur aan interessante 
nieuwtjes en wetenswaardigheden voorbij. Ondanks de bijzondere tijd waarin veel van 
wat we gewend zijn niet door kan gaan of anders moet, gaan we er zeker een hele leuke 
en gezellige decembermaand van maken. Laten we maar snel beginnen met het nieuws: 
 
Sinterklaasfeest op De Ploeg 

Sinterklaas heeft een brief gestuurd. Deze willen we graag met u delen: 

Dag ouders en verzorgers van de kinderen van de Ploeg, 

 

Op 4 december wordt het sinterklaasfeest gevierd op de Ploeg. Helaas ben ik er 

dit jaar niet lijfelijk bij aanwezig. Zoals u wellicht al gehoord heeft, werk ik dit jaar 

vanuit huis [net als heel veel ouders]. Ik zal er alles aan doen om er iets leuks 

van te maken. Samen met een paar leerkrachten hebben we een ludieke 

oplossing bedacht. Zo wordt het toch een heel mooi feest. 

U begrijpt dat er dus geen welkom is op het plein zoals voorgaande jaren. De 

kinderen worden die dag, net als andere schooldagen, om 8.30 uur op school 

verwacht. 

Ik heb vernomen dat er enkele kinderen een voedselallergie hebben. Als dit uw 

kind betreft, wilt u dan zelf voor een zakje met pepernoten en andere lekkere 

dingen zorgen? Dit zakje moet uiterlijk 3 december bij de leerkracht van uw kind 

ingeleverd worden. 

Ik hoop u volgend jaar weer allen te ontmoeten! 

Nou dag hoor! Vriendelijke groet van de Sint 

Kerstfeest op De Ploeg 
Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus en staan we stil bij de bijzondere verhalen 
rondom deze gebeurtenis. Dit jaar vieren we het Kerstfeest ’s avonds in de eigen klas. 
Dat doen we op woensdag 16 december 2020 van 18.00 tot 19.00 uur. Helaas is het dit 
jaar niet mogelijk dat ouders/verzorgers de viering meemaken, maar we zorgen voor 
een leuke verrassing. 
 
Vanaf 17.50 uur staan er teamleden bij de hoofdingang en bij de kleuteringang om uw 
kind op te vangen. Na de viering komen de leerlingen van groep 1 t/m 4 via de 
kleuteruitgang naar buiten. Ze worden door u opgehaald in het ophaalstraatje, zoals de 
kleuters al gewend zijn. De kinderen van groep 5 t/m 8 komen naar het grote plein. Zij 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

melden zich af bij de leerkracht als zij naar huis gaan. Wilt u duidelijk met uw kind 
afspreken, waar u hem of haar ophaalt? We verwachten dat alle volwassenen zich ook 
bij het halen en brengen houden aan de 1,5 meter onderlinge afstand. 
 
Voor deze avond willen we het plein versieren met waxinelichtjes. We hebben daar een 
heleboel glazen potjes voor nodig. Wilt u deze verzamelen en schoon meegeven aan 
uw kind? Uw kind mag ze inleveren bij de eigen leerkracht. 
 
De Kerstviering is een schoolactiviteit. We benadrukken dat we alle leerlingen 
verwachten. Voor een aantal van onze jongste leerlingen zal het een lange zit worden. 
Uiteraard houden we hier op de avond zelf en de volgende dag rekening mee. Als u 
vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. 
 
Vriendelijke groeten,  
Team: Esther, Trudi, Joenne, Ronkje en Ben 
Ouderraad: Ester, Marieke en Cindy 
 
Bedankt ouderraad en hulpouders !!!! 
Graag willen we onze ouderraad en hulpouders hartelijk danken voor het versieren van 
de school en de organisatie van het Sinterklaas- en Kerstfeest. 
 
Personele ontwikkelingen 
Tot de Kerstvakantie blijft de personele bezetting zoals die nu is. Vanaf het nieuwe jaar 
krijgen we wel te maken met een aantal veranderingen. Allereerst vinden we het heel fijn 
om te kunnen vertellen dat juf Loes voor de rest van het schooljaar kan blijven in groep 
5. Juf Dyonne komt terug van haar zwangerschapsverlof en gaat werken in 6b. Juf Doris 
stopt met invallen in deze groep. Zij blijft tot de zomervakantie wel in groep 3b werken. 
Vanaf februari wordt juf Ronkje de nieuwe unitleider onderbouw voor de groepen 1 t/m 4. 
Ze volgt juf Dicky op, die ervoor gekozen heeft om weer volledig voor de groep te staan. 
De personele bezetting in groep 3/4a zal daardoor vanaf februari wel gaan veranderen. 
Naast juf Petra komt juf Larissa van Leeuwen voor 2 dagen in deze groep. Zij is bezig 
met het afronden van haar Pabo-opleiding en gaat dit bij ons op De Ploeg doen. 
 
Nieuwbouw 
Enige tijd geleden heeft er een artikel gestaan in de Stentor over de nieuwbouw van De 
Ploeg. Er stond dat er geen zonnepanelen op het dak zouden komen. Dit klopt niet. Er 
had moeten staan, dat er geen extra panelen geplaatst zullen worden. Op het dak van 
de nieuwe school zijn namelijk 150 zonnepanelen gepland en dit betekent dat de school 
voor haar elektriciteit grotendeels zelfvoorzienend zal zijn. 
 
Momenteel zijn zaken rond de welstand in bespreking. De planning ligt nog steeds op 
schema en dat wil zeggen dat de bouw rond april 2021 zou kunnen beginnen en dat we 
in het schooljaar 2022-2023 gaan werken in ons nieuwe gebouw. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kletspraat, of niet? 
Daar draait het om in Studio Snugger. Afgelopen 
week waren de leerlingen van groep 5 en 6 te gast 
bij dit bekende televisieprogramma om antwoord te 
krijgen op de vraag of duizendpoten treinen kunnen 
laten ontsporen en hoe een geldautomaat werkt.  
 
De uitzending staat gepland ergens in het voorjaar. 
Zodra we een datum weten, hoort u dat. 
 
Stagiaires 
We mogen dit schooljaar veel stagiaires verwelkomen op De Ploeg. Daar zijn we heel blij 
mee! Naast dat zij zorgen voor extra handen en veel nieuwe ideeën de school inbrengen, 
hopen wij mee te kunnen helpen aan het opleiden van toekomstige collega’s. Alle 
stagiaires heten we dus hartelijk welkom en we hopen dat ze een leuke en leerzame tijd 
op onze school zullen hebben. Dit zijn ze: 
 

Katholieke Pabo Zwolle  

- Natascha Jacobs op vrijdag in 3/4a  

- Suzan Ulucan op woensdag in 3b 

- Dionyse v.d. Haar op donderdag in 4b 

- Larissa van Leeuwen op donderdag en vrijdag in 3/4a (vanaf februari) 

 

Zone College Twello  

- Sylvia de Winkel op vrijdag in 1/2a   

 

HAN 

- Donna Verhage op maandag in 1/2b 

 

KOP opleiding Onderwijsassistent  

- Fadyla Rachmat  op maandag en donderdag in 3/4a en op vrijdag in 6.  

 

ROC sport en bewegen  

- Marije Kloosterman en Maurice Cornelissen geven op vrijdag de gymlessen, 

onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.  

 
Coronamaatregelen 
In ons aller belang streven we ernaar om zo veilig mogelijk te werken op De Ploeg. Om 
te zorgen voor voldoende frisse lucht in de lokalen wordt er veel geventileerd. Een 
professioneel schoonmaakbedrijf zal alle ventilatieroosters van ons gebouw grondig 
schoonmaken. Op een aantal plaatsen in school wordt het CO2-gehalte gemeten. 
 
Binnen PCBO is afgesproken dat externen in ons gebouw een mondkapje moeten 
dragen. Dit geldt dus ook voor ouders die om wat voor reden dan ook toch in de 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

school moeten zijn. Tot slot nog een verzoek voor de ouders van de kleutergroepen: 
wilt u bij het ophalen van de kinderen alleen het grote toegangshek gebruiken en wilt u 
zo kort mogelijk op het plein blijven? Samen hopen we het Coronavirus onder controle 
te houden en verspreiding te voorkomen. Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Wat doen we als we weer “Onderwijs op afstand” moeten organiseren 
In maart 2020 waren opeens de scholen dicht vanwege Corona. Dit kwam voor velen 
als een complete verrassing. In no-time moesten we onderwijs op afstand gaan 
organiseren. Het was een hectische maar zeker ook leerzame periode.  
 
We weten niet hoelang de situatie rondom Corona nog gaat duren. We hebben wel 
nagedacht over hoe we de kwaliteit van ons onderwijs zoveel mogelijk kunnen 
behouden op het moment dat er leerkrachten of leerlingen langere tijd thuis moeten 
blijven. Met elkaar hebben we een plan opgesteld om in voorkomende gevallen 
Thuisonderwijs op De Ploeg heel snel en doelgericht te organiseren. In het plan staat 
ook wat we van u als ouder/verzorger verwachten. Voor de meesten zal dit heel 
vanzelfsprekend zijn. Als dat niet zo is, neem dan contact op met de leerkracht van uw 
kind. Samen zoeken we naar oplossingen. 
 
Lezen, taal en rekenen 
Uit de praktijk blijkt dat de lessen lezen, taal en rekenen van een betere kwaliteit zijn 
wanneer deze door de eigen leerkracht of door een leerkracht van de eigen school 
worden gegeven. De leerkracht heeft een relatie opgebouwd met de kinderen en kent 
de methode en didactiek. Dit willen we zoveel mogelijk vasthouden. Deze lessen gaan 
dus zoveel mogelijk door. Als het niet in de klas kan, dan online. De overige vakken 
komen uiteraard ook aan bod, maar hebben minder prioriteit. Binnen PCBO wordt 
gewerkt aan een ideeën voor online lessen, die snel toepasbaar in de praktijk.  
 
Richtlijnen lessen op afstand  
De volgende twee situaties kunnen zich voordoen:  

• De leerling is thuis vanwege Corona, maar is wel in staat online lessen te volgen  
• De leerkracht is thuis vanwege Corona, maar is wel in staat lessen te verzorgen 

 
De leerling is thuis vanwege Corona, maar is wel in staat online lessen te volgen  
De leerkracht 

• zorgt dat voldoende opdrachten, passend bij het leerjaar, klaarstaan op Padlet 
(groep 1 en 2) of Google Classroom (groep 3 t/m 8). 

• zorgt van vakantie tot vakantie voor een update van deze opdrachten 
• zorgt dat ouders/verzorgers beschikken over inlogprocedures en inlogcodes.  
• heeft vooraf op school de inlogprocedures en werkwijzen met de leerlingen 

besproken. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De ouders / verzorgers  

• zorgen voor een goedwerkend device (computer, tablet, telefoon) met een 
stabiele internetverbinding 

• bepalen of de leerling wat betreft gezondheid in staat is de opdrachten te maken 

 
De leerkracht is thuis vanwege Corona, maar is wel in staat les te geven.  
De leerkracht 

A) geeft lessen lezen, taal en rekenen via een videoverbinding (Teams, Skype) les 
vanuit huis. De les wordt geprojecteerd op het digibord. Een onderwijsassistent 
of een collega houdt toezicht op de leerlingen.  

Of:  

B) maakt met Loom.com online instructielessen voor lezen, taal en rekenen en zet 
de linkjes hiervoor op Padlet (groep 1 en 2) of Google Cassroom (groep 3 t/m 8). 

In beide gevallen: 

• zorgt de leerkracht dat opdrachten, passend bij het lesdoel, klaarstaan op Padlet 
(groep 1 en 2) of Google Cassroom (groep 3 t/m 8). 

• zorgt de leerkracht dat aanvullende lessen en leermiddelen klaarstaan op Padlet 
(groep 1 en 2) of Google Cassroom (groep 3 t/m 8). 

• houdt de leerkracht via de knop ‘inleveren’ in Google Classroom of 
Resultatenmonitor zicht op de vorderingen van de leerlingen 

• begeleidt de leerkracht een keer per week de leerlingen via telefoon of Google 
Meet 

• communiceert de leerkracht bijvoorbeeld in de week voorafgaand aan een 
schoolvakantie via telefoon of Google Meet met de ouders/verzorgers over de 
voortgang van de leerling 

Bij langdurige uitval kan de school ervoor kiezen om boeken, schriften en aanvullende 
materialen mee naar huis te geven. De leerkracht communiceert over het omgaan met 
deze materialen en het inleveren van het gemaakte werk.  
 
De ouders / verzorgers  

• zorgen voor een goedwerkend device met een stabiele internetverbinding 
• bepalen of de leerling wat betreft gezondheid in staat is de online lessen te 

volgen en de opdrachten te maken. 
• zorgen dat de leerling de instructies van de leerkracht volgen 
• zorgen dat de leerling alle opdrachten van de leerkracht uitvoert 
• zorgen dat de leerling kan deelnemen aan de door de leerkracht geplande 

begeleiding via telefoon of Google Meet. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van onze Ouderraad 
Voor Sinterklaas hebben we school gezellig aangekleed, ouders bedankt voor de 
helpende handen, zo was de klus vlot geklaard! Onderstaand een paar foto's:  

 
Nu Sinterklaas niet naar De Ploeg kan komen omdat hij thuiswerkt, worden de kinderen 
toch op een andere ludieke wijze verrast. Wat, dat blijft nog even geheim. En terwijl het 
Sinterklaasfeest nog moet komen, is de OR al druk met voorbereidingen voor de kerst. 
Voor het versieren van school kerst volgt nog een oproep via de klassenapp. De datum 
is al wel bekend, dat wordt 4 december.  
 
Het afstemmen via de klassenapp is eenvoudiger dan via de online helpende handen 
lijst, dit houden we erin! U zult dus geen verzoek meer krijgen om de helpende handenlijst 
in te vullen, de vraag om extra handen loopt via de klassenapp.  
 
En verder: 

• De laatste hand wordt nu aan de jaarrekening gelegd, deze zal binnenkort op de 
website staan.  

• Deze week zal het verzoek voor het betalen van de ouderbijdrage aan u worden 
verzonden, het bedrag is gelijk gebleven aan vorige jaren, €27.50 per kind.  

• Wilt u glazen potjes (jam/appelmoes etc) bewaren? We willen hier iets leuks mee 
gaan doen. U kunt de potjes op 16 december meegeven aan uw kind of inleveren 
op het plein, daar zullen OR leden alles verzamelen. 

 
Met vriendelijke groet, 
De ouderraad van De Ploeg 
 
Van ons Kinderdagverblijf (KDV) 

Hallo allemaal, hier een stukje vanuit de Plusgroep       van het KDV. Wat een spannende 

maanden zeg! Allemaal door de Corona, maar die houdt ons niet tegen om leuke dingen 
te blijven doen hier in de Plusgroep. Afgelopen tijd zijn er veel “plusjes” naar school 
gegaan. Dat was best even spannend voor ze, maar ze vonden het ook leuk dat ze nu 
naar de grote school mogen gaan. Wat hebben we samen een leuke tijd gehad. Ze zijn 
gegroeid van peuters naar kleuters. We wensen deze kinderen allemaal een hele leuke 
tijd op school.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

In de Plusgroep blijft het een komen en gaan van kinderen. Nu zijn er al weer nieuwe 
plusjes bijgekomen. In het begin is het altijd even spannend, maar dat is van korte duur. 
Gelukkig voelen de nieuwe kindjes zich al heel snel thuis in de groep.  
 

→ In de plusgroep zijn we altijd op spelende wijze 
bezig met leren. Een beetje voorbereiding voor de 
basisschool. Op dinsdag en donderdag hebben we 
een kleuter-peuter moment op school. De ene dag 
spelen we in de hal en de andere dag zijn we even 
in de klas, dan mogen we ook meedoen met de les. 
Om verder te leren gebruiken we in onze groep wat 
we bij de hand hebben op dat moment, voor de 
kleuren leren gebruiken we de gekleurde 
drinkbekers. Leren tellen, doen we door de kinderen 
van die dag te tellen, ook gebruiken we de bekers, 
borden enz. De meeste kinderen kunnen niet 
wachten totdat ze aan de beurt zijn. Zo graag willen 
ze laten zien en laten horen wat ze allemaal kunnen 
en weet je het even niet, dan helpen de anderen je 
wel. 

→ Wat we ook doen in de plusgroep is zelf dingen te 
proberen en durven doen (zelfstandig zijn) 

→ Eerst zelf proberen, als het echt niet lukt dan vraag je om hulp (die is er altijd)  

→ Mooi om te zien hoe trots de kinderen zijn, als ze na een tijd van proberen en oefenen, 
iets zelf kunnen doen. Bv. zelf je schoenen of jas aan- en uittrekken. 

→ Ons eigen brood smeren en na het eten ons eigen bord en beker opruimen. 

→ Maar we doen ook nog veel meer: spelen, dansen, plakken, knippen, zingen en een 
wandeling rond de school of naar de speelplaats, te veel om op te schrijven. 

 
Waar het vooral om gaat is dat we samen een leuke tijd kunnen beleven. Alles naar 
behoefte van het kind en wat die op dat moment nodig heeft. 
 
Een groet van het team van KDV de Ploeg 
 
Van onze buitenschoolse opvang (BSO) 
Ook deze maand hebben de kinderen weer leuke activiteiten kunnen doen. We beginnen 
de middag altijd eerst met even lekker buiten te spelen. Even een frisse neus halen en 
uithollen. Na een lange schooldag is dit altijd gezellig en goed. Er wordt gefietst, tikkertje 
en verstoppertje gedaan.  
 
De jongens vinden het heerlijk om te voetballen met elkaar. Sommige kunnen dat de hele 
middag wel doen. Ook binnen kunnen we spelen en wordt er altijd een activiteit 
aangeboden. Zo zijn er deze maand ook verschillende workshops gegeven.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor de jongeren is Betteke de Bos-clown geweest. Dit is een vrolijke natuurclown die 
met een kruiwagen aankwam en ons aan het lachen maakte met haar leuke voorstelling. 
Ze had hele grote dennenappels bij zich waar we eerst leuke spelletjes mee gingen doen 
en daarna mochten we een van die dennenappels mee naar huis nemen. Voor de 
ouderen is er jazz- en streetdance geweest en afgelopen week was er bootcamp. Daar 
hebben heel wat kinderen, jong en oud, aan mee gedaan. Moe en voldaan kwamen we 
na een uurtje weer naar binnen, om weer even tot rust te komen.  
 
We gaan ons nu voorbereiden op de feestelijke decembermaand.  
 
Vriendelijke groeten, 
Annemarie, Stacey, Verena, Jessica en Joke 
 
 
 
Tot zover onze maandelijkse nieuwsbrief. We wensen jullie een gezellige en feestelijke 
decembermaand toe! 
 
Met vriendelijke groet,  
namens ons team van kinderopvang en onderwijs,  
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis 


