Nieuwsbrief december 2020
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden,
Voor u ziet u onze laatste Nieuwsbrief van het jaar 2020. Namens het hele team van
IKC De Ploeg wensen we iedereen, juist nu in deze nare en onzekere tijd, een tijd van
ontspanning toe, tijd om even wat gas terug te nemen en te genieten van alles om je
heen. Juist omdat we nu “niks” mogen, is er wellicht even tijd voor dingen waar we
anders niet zo snel aan toe komen! Ons hele team wenst iedereen:

Fijne en gezegende feestdagen en een goed begin van 2021!
Op maandag 4 januari is de kerstvakantie voorbij en starten we het nieuwe jaar. Dit
gaat anders dan we gewend zijn, want de eerste weken van het nieuwe jaar gaan we
weer thuisonderwijs geven. De leerkrachten zijn druk bezig geweest om alles voor te
bereiden. Houd de berichtgeving via Parro s.v.p. goed in de gaten!
Bedankt ouderraad en hulpouders !!!!
Graag willen we onze ouderraad en hulpouders hartelijk danken voor het versieren van
de school en de organisatie van het Kerstfeest.
Kerstfilm ‘Zoekers in de Maten’
Op Kerstavond, donderdag 24 december, om 17 uur is de première van de eerste en
enige Matense Kerstfilm ‘Zoekers in de Maten’. De film is vanaf dan te bekijken via
www.3ranken.nl. Een film met humor en een boodschap, opgenomen in de Maten: met
herders, wijzen, koning Herodes, engelen en natuurlijk de pasgeboren Jezus en zijn
ouders. Het oude verhaal nieuw verteld. Alle kinderen krijgen via school een flyer over
deze film en drie symbolische cadeautjes die staan
voor licht, hoop en verbinding. Bij het bekijken van
de film is het duidelijk waarom de kinderen deze
symbolische cadeautjes hebben gekregen.
De film vervangt de jaarlijkse kerstwandeling en is
een samenwerking van De Drie Ranken,
pioniersplek De Vuurplaats, Don Bosco, Stimenz en
bewonerscommissie Warenargaarde.

Kerstviering voor peuters en kleuters
Voor gezinnen met peuters en kleuters is er Het Kleine Vuur, om thuis samen Kerst te
vieren. Het Kleine Vuur is een viering die speciaal voor peuters en kleuters is ontwikkeld.
In corona-tijd is de viering thuis online te beleven. Het
kerstverhaal wordt eenvoudig verteld, er zijn vrolijke
liedjes met plaatjes en je kunt samen met je kind tijdens
het doe-moment iets leuks maken. Ook kun je samen
een kaarsje aansteken als gebedje.
Nieuwsgierig?
Kijk
op
https://devuurplaatsapeldoorn.nl/hetkleinevuur.
Het Kleine Vuur is een activiteit van Pioniersplek de
Vuurplaats, een groep mensen die zoekt naar
aansprekende vormen van ontmoeting rond geloof en
zingeving voor jonge mensen.
Van onze Ouderraad
Allereerst willen wij alle ouders bedanken die zijn komen helpen met de Sinterklaas en
Kerstversieringen. Wat is het toch weer mooi versierd voor onze kinderen.
Eerst een terugblik naar het Sinterklaasfeest. Wat hebben de kinderen het gezellig gehad
ondanks dat Sinterklaas niet fysiek op school kon komen.
Op 11 december hebben de kinderen leuke kerstbakjes gemaakt. De jongere klassen
werden geassisteerd door de oudere klassen en allemaal hebben ze er iets moois van
gemaakt. Door het besluit van de overheid gaat de kerstviering zoals gepland niet door
en is deze vervroegd. Ongetwijfeld was 15 december een leuke dag voor de kinderen.
Inmiddels is de ouderbijdrage er ook weer uitgegaan. Dit betreft het schoolgeld van het
schooljaar 2020/2021. Betaling hiervan is geen verplichting. Wilt u meer of minder
voldoen dan kunt u het beste even contact met ons opnemen via
orploeg@pcboapeldoorn.nl
Tot slot willen wij u hele fijne feestdagen wensen en een goed uiteinde. Pas goed op
elkaar en blijf gezond!
Namens de OR,
Marieke Snijder
Avondvierdaagse
De wandelcommissie is een initiatief van ouders/verzorgers en organiseert al jaren de
deelname aan de Avondvierdaagse. Helaas stoppen alle leden ermee. Daarmee komt er
een einde aan de deelname van de avondvierdaagse voor veel leerlingen van De Ploeg.
Misschien zijn er ouders/verzorgers die het initiatief willen voortzetten, zodat leerlingen
van de Ploeg toch mee kunnen doen wanneer er weer een avondvierdaagse wordt
georganiseerd. Het draaiboek is voor een eventuele nieuwe commissie beschikbaar. Als
u interesse heeft om de organisatie van avondvierdaagse voor onze school voort te
zetten, dan kunt u contact opnemen met onze ouderraad via het e-mailadres:
orploeg@pcboapeldoorn.nl.

Tot zover onze maandelijkse nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
namens ons team van kinderopvang en onderwijs,
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis

