
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief mei 2021 
 
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 

Hierbij onze nieuwsbrief van de maand mei. We hebben de volgende nieuwtjes en 

wetenswaardigheden voor jullie:  

In de eerst plaats zijn we heel blij dat we een nieuwe Interne Begeleider(IB-er) hebben 

gevonden in de plaats van juf Maaike, die zoals bekend is, onze nieuwe directeur gaat 

worden. De keuze is opnieuw gevallen op een interne kandidaat, te weten René 

Arends. Wij zijn heel blij dat René zijn kennis en ervaring wil gaan inzetten als IB-er op 

De Ploeg.  Naast de taak van IB-er, zal René ook voor 2 dagen als groepsleerkracht 

aan het werk blijven.  

Inmiddels staan de vacatures voor groepsleerkracht op De Ploeg online gepubliceerd 

op de website van PCBO. Delen van dit nieuws stellen we op prijs! We hopen veel 

interessante en goede kandidaten te treffen in de sollicitatiegesprekken. Op 28 mei 

begint de sollicitatieprocedure. Uiteraard houden u op de hoogte van de uitkomst.  

Als alles is afgerond, buigen we ons over de formatie voor het nieuwe schooljaar. We 

hopen dit in de nieuwsbrief van juni mee te kunnen delen. 

Dan nu het overige nieuws: 

Nieuwbouw 

De start van de nieuwbouw is helaas iets vertraagd, maar vanaf juli moet de bouw van 

de nieuwe school toch echt van start gaan. We zijn bezig om met 6 leerlingen uit groep 

7 een journaalploeg samen te stellen. Zij krijgenneen korte opleiding van een echte 

professionele filmmaker en zullen straks voor de (digitale) berichtgeving gaan zorgen 

om ons allemaal goed op te hoogte te houden van de vorderingen van de bouw.  

 
Nieuws van de MR 
 
Beste ouders,  
Afgelopen jaar zijn er wat wisselingen geweest binnen de MR. Dit is een logisch 
verloop, omdat een ouder- of personeelslid vaak voor drie jaar deelneemt aan een MR.  
Het betekent ook dat er weer met een frisse blik wordt meegedacht en gepraat. Tijdens 
de vergaderingen van het afgelopen jaar was 'Corona' vaak het hoofdonderwerp. Ook 
zijn we nauw betrokken geweest in de procedure rondom de opvolging van Teunis. We 
zijn blij en positief dat Maaike vanaf volgend schooljaar de functie van Teunis 
overneemt. De komende weken zullen wij als MR nog betrokken zijn bij het Nationaal 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma Onderwijs (besteding extra gelden i.v.m. achterstanden door Corona) en de 
groepsindeling voor het nieuwe schooljaar.  
Ook vanaf komend schooljaar zullen er weer wat wisselingen rondom de MR-bezetting 
plaatsvinden. Hier hoort u op een later moment meer over.  
Wel weten we dat we als MR wat zaken gestructureerder gaan oppakken. We zullen u 
als ouders op de hoogte houden en u daarbij ook om input vragen.  
 
Uiteraard kunt u bij vragen of opmerkingen altijd terecht via: mrploeg@pcboapeldoorn.nl  
 
MR de Ploeg, 
Marjolein Baars, ouder en voorzitter 
Esther Teunis, ouder en secretaris 
Rory Wensink, ouder 
Petra van der Velden, leerkracht 
José de Vries, leerkracht  
Anne-Marie Boks, leerkracht 
 
Nieuws van ons KDV 
 
Hallo Allemaal,  
 
We zitten nog midden in het thema lente/voorjaar.   
Een heerlijk onderwerp om mee bezig te zijn. Lammetjes, vogeltjes, bloemen.  
Leuk leuk! 
Maar waar blijft de zon? 
Onderstaand spelletje vinden de kinderen erg leuk om te doen. Het is  op de melodie 
van “er zat een klein kaboutertje”. 
“Er zat een klein vogeltje, huilend in zijn nest.  
Huilen, huilen helemaal alleen. 
Sta op vogeltje, droog je traantjes af,  
kies een vriendje uit de kring, dat met je fladderen mag.“ 
 
Met vriendelijke 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 
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