
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief april 2021 
 
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 

Hierbij onze nieuwsbrief van de maand april. We hebben weer een heleboel nieuwtjes 

en wetenswaardigheden voor jullie.  

In de eerst plaats zijn we heel blij dat we al in een vroeg stadium konden vertellen wie 

onze nieuwe directeur gaat worden. We zijn ook blij dat we dit intern in hebben kunnen 

vullen en heten Maaike van harte welkom! Op dit moment zoeken we intern een 

opvolger voor Maaike in de functie van Intern Begeleider (IB-er). Wanneer dit rond is, 

gaan we nog op zoek naar een drietal nieuwe groepsleerkrachten voor het komende 

schooljaar. Dit betekent wel dat het bekendmaken van de formatie nog even op zich 

laat wachten en dit zeker niet voor de 2e helft van juni gaat gebeuren. In het nieuwe 

schooljaar zullen we, net als nu, met 11 groepen gaan werken. Het is niet de bedoeling 

de samenstelling van de huidige groepen 3 t/m 7 te gaan veranderen. 

Dan nu het overige nieuws: 

Aanpassen begin- en eindtijden.  

We zijn blij om te kunnen vertellen, dat we vanaf 10 mei de oude schooltijden weer 

gaan hanteren. Dit betekent: 

• Dat om 8.20 uur de eerste bel gaat en dat de school om 8.30 uur begint voor alle 

kinderen. De kleuters van de groepen 1/2 worden net als nu buiten op het plein 

opgevangen door een van de leerkrachten en binnen in het klaslokaal door hun 

eigen leerkracht. De kinderen van groep 3 t/m 8 zoeken op het plein hun eigen 

leerkracht en groep op en gaan dan als de groep compleet is samen naar 

binnen. 

• Dat de school om 14.00 uur weer uitgaat voor alle groepen. De (oudere) 

kinderen gaan dan, indien mogelijk, zelfstandig naar huis of worden buiten het 

hek opgevangen door de ouders/verzorgers. Het is handig een vaste plek buiten 

de hekken af te spreken.  

• Voor de kleuters is er weer een “afhaalstraatje” waar de ouders langs lopen om 

hun kind op te halen. Op het plein dragen ouders een mondkapje en houden 1,5 

meter afstand. 

• De ouders van de groepen 3 t/m 8 komen niet op het plein.  

De groepen houden we onder schooltijd en dus ook in de pauzes, van elkaar 

gescheiden. De reden dat we dit doen is dat we, bij een eventuele besmetting, zo 

weinig mogelijk kinderen en leerkrachten in quarantaine hoeven laten gaan.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vaccineren en testen 

In deze bijzondere tijden maken veel mensen zich zorgen. Er leven bijvoorbeeld vragen 

over hoe wij als school omgaan met vaccineren en testen van leerlingen. Graag willen 

wij als team deze zorgen met onze ouders delen en als het kan wegnemen. Wat ons 

betreft wordt er op school niet getest. Dat bepalen ouders zelf. Ook met vaccineren 

hebben wij als school geen bemoeienis, dit is ook een zaak van de ouders. Binnenkort 

krijgen de leerkrachten wel de mogelijkheid zelftesten uit te voeren. We zien het als een 

groot voordeel, dat bij een negatieve test de lessen gewoon door kunnen gaan en dat er 

niet een hele dag op de uitslag moet worden gewacht. Het is helaas namelijk nog 

steeds het geval dat er geen invallers beschikbaar zijn. Dit betekent dat, als er een 

leerkracht uitvalt, de kinderen geen les op school zullen krijgen. Omdat dit een reële 

mogelijkheid is, is het goed om een alternatief achter de hand te hebben voor het geval 

dat zich dit voordoet. 

Vakantierooster 21-22 

Hierbij de vakanties en vrije dagen voor het komende schooljaar. De MR heeft hiermee 

ingestemd, vandaar dat we er nu al mee naar buiten kunnen komen. 

 Eerste dag  Laatste dag 

Herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021 

Studiedag 09-11-2021  

Studiedag 24-12-2021  

Kerstvakantie 27-12-2021 07-01-2022 

Studiedag 25-02-2022  

Voorjaarsvakantie 28-02-2022 04-03-2022 

Goede Vrijdag+Pasen 15-03-2022 18-03-2022 

Meivakantie 25-04-2022 06-05-2022 

Hemelvaart 26-05-2022 27-05-2022 

Pinksterweek 
(2e Pinksterdag+ 4 studie-
dagen voor het team) 

06-06-2022 10-06-2022 

Zomervakantie 11-07-2022 19-08-2022 

Snipperdag voor de 
leerling 

Naar keuze en in overleg  

 

Zwangerschapsverlof juf Eva. 

Vanaf 17 mei gaat juf Eva stoppen als groepsleerkracht. Haar zwangerschap is dan zo 

ver gevorderd, dat ze op minimaal 1,5 meter afstand moet werken en dat gaat niet 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

werken in een kleutergroep. Ze blijft wel betrokken bij de groep en de school en zal 

aangepast werk blijven doen.  

Voor groep 1/2B komt juf Maria Donkelaar haar op maandag en dinsdag vervangen en 

is juf Esther er de rest van de week. 

Dit betekent dat juf Esther niet meer in groep 1/2A zal werken. Op die plek komt juf 

Jorien van der Hulst op vrijdag naast juf Dicky, die er gewoon is van maandag t/m 

donderdag. We zijn blij met deze mooie oplossing. 

Aanmelden broertjes en zusjes 

Voor komend schooljaar 21-22 zit de groepen vol en kunnen we geen nieuwe leerlingen 

in de kleutergroepen meer aannemen. Ook in de andere groepen is er nog nauwelijks 

ruimte. 

Vanaf schooljaar 22-23 is het nog wel mogelijk om leerlingen te plaatsen. Het is goed 

om dus eventuele jongere broertjes of zusjes op tijd aan te melden. Dit moet op papier 

en kan niet digitaal. Stuur ons daarom even een Parro-bericht en we geven een 

inschrijfformulier mee aan de oudere broer of zus die al op school zit. 

Nieuwbouw 

Vanaf juni gaat de bouw van de nieuwe school van start. We zijn bezig om met 

leerlingen uit groep 7 een journaalploeg samen te stellen. Zij zullen voor de (digitale) 

nieuwsberichten gaan zorgen om kinderen en ouders goed op te hoogte te houden van 

de vorderingen van de bouw.  

Bag- to-school 

Tijd om de winterkleding uit te zoeken misschien? Na de meivakantie kunnen in ieder 

geval de zakken met gebruikte kleding, textiel en schoenen weer worden ingeleverd bij 

de schuur naast het fietsenhok. Dit kan op maandag 10 mei voor en na schooltijd en op 

dinsdag 11 mei alleen voor schooltijd. Houd s.v.p. afstand en draag een mondkapje 

wanneer u de zak(ken) komt brengen. De opbrengst is voor de kas van de Ouderraad. 

Koningsspelen Update 
 
Op vrijdag 23 april vieren we met elkaar de Koningsspelen. Het zal dit jaar iets anders 

gaan dan we gewend zijn in verband met de geldende Coronamaatregelen. We maken 

er wel een feestelijke dag van! 

Alle kinderen mogen in oranje/rood/wit/blauw naar school komen. De kleuters mogen 

ook hun fiets of step versieren als ze dat willen.  

Het Koningsspelenontbijt gaat dit jaar niet door. Alle groepen beginnen de dag in hun 

eigen klas met een medley van liedjes van kinderen voor kinderen van afgelopen jaren. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kinderen voor Kinderen - Koningsspelen Medley 

 
De leerkrachten organiseren in de eigen groep een gezellige dag met onder andere 

gezelschapsspelletjes. De kinderen mogen zelf een gezelschapsspel meenemen. Ze 

hoeven deze dag geen lunch mee te nemen, want deze wordt verzorgd door de 

Ouderraad. Zoals inmiddels al via Parro gevraagd, willen we graag dat de kinderen 

beker, bord en bestek meenemen van huis. Er is zoet beleg geregeld, mocht uw 

zoon/dochter liever hartig beleg op brood willen, vragen wij u die zelf mee te geven. 

Voor de kleine pauze neemt iedereen wel zelf fruit en drinken mee.  

Op deze manier hopen we er toch een leuk feest van te maken! 

De Koningsspelencommissie 

Oproep GMR 
 

Enthousiaste ouders met levens- of werkervaring gezocht 
 
Denk mee in het belang van alle scholen van PCBO Apeldoorn! 
 
Ben jij benieuwd wat er achter de schermen gebeurt en wil je begrijpen hoe processen 
binnen PCBO verlopen? Voor onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn 
we op zoek naar ouders die meedenken en meebeslissen over belangrijke 
onderwerpen rondom alle PCBO-scholen. Als lid van GMR kun je rekenen op een leuke 
en vooral leerzame tijd.  

https://www.youtube.com/watch?v=iBxz3ukKraY


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Als lid van de GMR: 

- behartig je de belangen van leerlingen, personeel en ouders op bovenschools 

niveau; 

- word je betrokkenheid door het bestuur zeer gewaardeerd;  

- overleg je goed en pragmatisch;  

- kun je iets leren over medezeggenschap en over de organisatie; 

- vergader je in de avond. 

Maakt bovenstaande jou enthousiast? We maken graag kennis met je! Meld je aan voor 
een intakegesprek of kijk voor meer informatie op pcboapeldoorn.nl/oproep-ouders  
 
Nieuws van de BSO 
 
Dit was de laatste nieuwsbrief van een gesloten BSO! Wij zijn dan ook super blij en 
enthousiast dat we vanaf maandag 19 april alle kinderen weer mogen verwelkomen! 
Deze maand hebben wij op de BSO een aantal aanpassingen gemaakt in het 
voedingsbeleid. Wij zijn als team in overleg gegaan wat we de kinderen allemaal qua 
voeding anders kunnen aanbieden. Wat vinden ze wel en wat niet lekker? Met het 
nieuwe voedingsbeleid hebben wij 3 keuzemenu’s aangeboden gekregen. Namelijk een 
groentemenu, een notenmenu en een buffetmenu. Wij zullen als BSO proberen om 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

zoveel mogelijk hierin te variëren. Wij hebben daarom een week lang proef middagen 
georganiseerd. Wij hebben de kinderen kennis laten maken met avocado, hüttenkäse, 
nootjes, groentespread, komijnekaas, Philadelphia en humus. Qua drinken hebben de 
kinderen verschillende smaakjes koude en warme thee geproefd. De proefmiddagen 
waren een groot succes! Alle kinderen hebben hier heerlijk van zitten smullen. Wij 
hebben zo een goed beeld gekregen wat wel een succes is en wat niet. Wij gaan vanaf 
nu dan ook meer variëren met het aanbieden van eten en drinken. 
Groetjes, 
Team BSO De Ploeg  
 
Nieuws van ons KDV 
 
Hallo Allemaal,  
Hier even een berichtje van KDV de Ploeg. 
We hebben iets nieuws op de groep, namelijk klim- en klautermatten. 
De kinderen hebben hier veel plezier van en het wordt volop gebruikt. 
We zijn nu bezig met het thema Moederdag, maar wat dat precies is blijft nog een 

verrassing 😉. 

Het is buiten weer lekker weer en nu zijn wij dan ook weer veel buiten te vinden. Lekker 
spelen en ontdekken in onze tuin: in de zandbak, op de fietsjes en onze glijbaan. 
 

Lieve lente-groet 👋🏻👋🏻. 

Team KDV De Ploeg. 
 

 
Tot zover onze nieuwsbrief van deze maand. 

Met vriendelijk groet, 

namens het team van onderwijs en kinderopvang, 
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis 


