
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief augustus 2021 
 
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
Na een aantal weken zomervakantie is het maandag 30 augustus weer zover: de start van het 

nieuwe schooljaar! We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Net zoals de 

kinderen, kijken ook wij uit naar die eerste schooldag! Dat zal voor velen best wel weer even 

spannend zijn. Een nieuw lokaal, een andere meester of juf, een nieuwe groep, nieuwe 

leerlingen. Maar we hebben er zin in! En, ondanks dat we nog met enkele beperkende 

maatregelen te maken hebben, zal het dit jaar vast weer soepeler verlopen dan vorig jaar. In 

deze Nieuwsbrief daarom toch ook een aantal zaken rondom enkele maatregelen en hoe we dat 

gaan oppakken. Wij gaan er in ieder geval samen een fantastisch schooljaar van maken! 

Begin van het nieuwe schooljaar 

Gelukkig hebben we in de afgelopen weken heel veel van de Coronamaatregelen achter ons 

gelaten. Hopelijk worden de maatregelen niet weer opnieuw aangescherpt. In ieder geval gaan 

we er van uit dat het schoolplein vrij toegankelijk zal blijven, mits de volwassenen 1,5 meter 

afstand houden van elkaar. In de eerste week na de zomervakantie zullen de leerkrachten bij het 

begin en het eind van de schooldag zo veel mogelijk op het plein aanwezig zijn, om indien 

gewenst, even contact te hebben. 

Binnen in het gebouw komen de ouders vooralsnog alleen op uitnodiging of wanneer zij een 

afspraak hebben. Mocht er in deze situatie verandering optreden, dan zorgen we dat de ouders 

dit zo snel mogelijk te weten komen. 

Wel of niet naar school bij klachten 
We blijven het advies van het RIVM omtrent Corona en het thuisblijfbeleid volgen zoals ook voor 
de zomervakantie het geval was. Hieronder nog even op een rijtje wat dat inhoudt. 
 
Kinderen van 0-12 jaar kunnen gewoon naar school: 

• met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 

• als ze af en toe hoesten; 

• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of 
benauwdheid;  

 
Kinderen moeten thuisblijven als zij: 

• worden getest; zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is;  

• een huisgenoot met COVID-19 hebben. 

• een nauw contact zijn van iemand met COVID-19. 

• een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Zijn er onduidelijkheden of wilt u graag overleggen dan kunt u natuurlijk altijd even contact 
opnemen met de leerkracht van uw kind of met iemand van de directie. 
 
Ziekmelden 
Graag willen we u vragen om uw kind enkel telefonisch en niet via Parro ziek te melden. Het 

gebeurt namelijk nog wel eens dat een leerkracht, die op die dag niet voor de groep staat, de 

melding krijgt of dat de ziekmelding niet tijdig wordt opgemerkt.  

 

Pleinfeest 

Woensdag 1 september is er van 16.00 tot 19.00 uur het Pleinfeest met allerlei leuke activiteiten 

en lekkere versnaperingen. Er is ook een spannende verloting. Een lootje kost één euro! De helft 

van de opbrengst is voor de school (nieuwe boeken voor de bibliotheek) en de andere helft is 

voor de ouderraad (onkosten van dit pleinfeest). Tot nu toe zijn er al heel erg leuke prijsjes 

binnengekomen, zoals vrijkaarten voor ‘Krazy Kangaroo’, ‘Binky’ en ‘Monkeytown’, 

waardebonnen van de McDonalds, Keycord van Radio 538 en zelfs een uur gratis toegang tot de 

gymzaal van Accres inclusief een gymles van juf Petra. 

 

We zijn natuurlijk op zoek naar nog meer kinderprijsjes om de loterij tot een groot succes te 

maken. Denk aan pennen, stiften, speelgoed, spelletjes, relatiegeschenken etc. Prijsjes graag 

vóór 1 september inleveren bij het kantoor van meester Teunis en juf Maaike.  

 
Schoolkalender en schoolgids 
Komende week ontvangt u een exemplaar van de nieuwe schoolkalender. Hierin staat 

belangrijke informatie. Op onze website www.ploeg.pcboapeldoorn.nl vindt u ook onze 

schoolgids en andere belangrijke documenten. Neem vooral de schoolgids goed door! 

 

Inzet NPO-gelden 

Het Ministerie van Onderwijs heeft extra gelden beschikbaar gesteld om de achterstanden en 

het gemis van de sociale contacten en sport in te halen en /of te compenseren. Dit geldt voor 

een periode van 2 jaar. Voor de vakantie is er al overleg geweest met de MR en zijn de lijnen 

uitgezet. De volgende keuzes zijn inmiddels gemaakt: 

• Inzet van extra personeel: Juf Bea de Kruijk blijft ook het komende jaar op De Ploeg 

werken. Zij ondersteunt kleine groepjes en individuele leerlingen. 

• Juf Loes Straatsma wordt deels ingezet voor de ondersteuning van diverse groepen. 

• We zijn bezig een extra onderwijsassistent aan te stellen. Het is de bedoeling dat dit voor 

3 dagen zal zijn. 

• We hebben een extra kast met 30 laptops in bestelling om meer computers beschikbaar 

te hebben voor met name de bovenbouwgroepen. 

http://www.ploeg.pcboapeldoorn.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

• We krijgen een nieuwe vakleerkracht voor gymnastiek. Hij heet Rutger Boerdam en gaat 

op dinsdag de gymlessen verzorgen. (komt ook mooi uit, omdat Juf Petra een studie 

oppakt en de eerste twee jaar niet beschikbaar is voor de gymlessen) 

• De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan 1x per week voor een les sport en bewegen 

naar sportschool Ten Tije. We verwachten dat dit leuk en leerzaam is en ook een beroep 

doet op zaken als samenwerken, kracht verdelen, doorzettingsvermogen, coördinatie en 

algemene fitheid. We zijn natuurlijk heel blij met deze samenwerking! 

• We gaan materialen aanschaffen voor de creatieve vakken in het crea-lokaal en de 

gymlessen in het nieuwe speellokaal waar we in onze nieuwe school de beschikking over 

krijgen. 

• Het team gaat een scholing volgen om het onderwijs te verbeteren door het geven van 

feedback. Uit onderzoek is gebleken dat dit heel effectief is. 

Al met al een mooi en gevarieerd pakket, waarvan we veel verwachten. We hopen natuurlijk dat 

deze gelden structureel gaan worden, zodat we er ook op de lange termijn van kunnen blijven 

profiteren. 

 

Gym en gymtijden 

Hierboven schreven we al over de gymlessen bij Sportschool Ten Tije en door onze vakleerkracht 

Rutger Boerdam op dinsdag. De overige lessen worden gegeven door de eigen leerkracht.  

De leerlingen dragen een sportbroekje/shirt of een turnpakje. Het is belangrijk dat de kinderen 

gymschoenen dragen, omdat het ten eerste veel hygiënischer is dan gymmen op blote voeten. 

Maar het is ook belangrijk dat de voeten bij bepaalde bewegingsactiviteiten beschermd worden 

(denk aan voetbal, hockey, etc). Voor de lessen bij ten Tije geldt dat het handig zou zijn om alvast 

de gymkleding te dragen onder de normale kleding, om zo weinig mogelijk tijd verloren te laten 

gaan. 

Het gymrooster ziet er als volgt uit: 

 

GROEP Eerste les Tweede les 

1/2 A, B C Dinsdag (vakleerkracht) Vrijdag (eigen leerkracht) 

3 Dinsdag (vakleerkracht) Vrijdag (Ten Tije) 

4 Maandag (eigen leerkracht) Vrijdag (Ten Tije) 

4/5 Maandag (eigen leerkracht) Dinsdag (Ten Tije) 
5 Dinsdag (vakleerkracht) Donderdag (Ten Tije) 

6 Dinsdag (Ten Tije) Vrijdag (eigen leerkracht) 

7A Dinsdag (vakleerkracht) Donderdag (Ten Tije) 
7B Maandag (eigen leerkracht) Dinsdag (Ten Tije) 

8 Dinsdag (vakleerkracht) Donderdag (Ten Tije) 

 

Via uw leerkracht hoort u, indien nodig, nog nadere bijzonderheden over de gymlessen. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
LLO-startgesprekken 
Een goed contact tussen school en thuis is erg belangrijk. Daarom organiseren wij aan het begin 

van het schooljaar een aantal activiteiten.  

• Voor de groepen 1 en 2 is er donderdag 9 september een Kick-off. We verwachten alle 

leerlingen van de kleutergroepen met één ouder/verzorger op school. De Kick-off zal 

buiten plaats vinden en duurt van 18.00 uur tot 18.45 uur.  

• Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn er in de tweede schoolweek startgesprekken. U 

hoeft dit gesprek thuis niet voor te bereiden met uw kind, tenzij er belangrijke zaken zijn 

die de nieuwe leerkracht beslist moet weten. 

 
Schoolspullen 
Om het schoolwerk goed te kunnen doen hebben de leerlingen vanaf groep 3 de volgende 

spullen nodig: 

 

- 12 kleurpotloden  
- 1 grijs potlood (HB)  
- 1 gum  
- 1 balpen  
- 1 whiteboardstift  
- 1 etui 
- 1 liniaal  

- 1 koptelefoon 

- 1 schaar (optioneel) 

- 1 plakstift (optioneel) 
 
In groep 4 wordt dit aangevuld met:  
- 1 vulpen (of bijv. Stabilo) 
- 1 markeerstift 
 
De materialen worden eenmalig uitgereikt. Voor de zomervakantie hebben de kinderen van de 

huidige groepen 4 tot en met 8 hun spullen mee naar huis genomen. Wilt u ervoor zorgen dat zij 

deze a.s. maandag netjes aangevuld weer mee naar school nemen?  

 

 

 

Luizenzakken 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

De eerste luizenzakken worden betaald door de school. Bij goed gebruik gaan deze wel een 
schoolleven lang mee. In het geval dat de luizenzak van uw kind toch aan vervanging toe is of 
zoek is geraakt, kost een nieuwe € 5,00. 
 
 

Hoofdluiscontrole 

We willen de luizencontrole graag weer oppakken. De eerste controle staat op woensdag 8 
september, in de tweede schoolweek, gepland. Om drukte in de hal te voorkomen is het 
misschien niet handig om dit allemaal op die woensdagochtend te plannen. Daarom willen we 
aan de ouders die willen helpen vragen om via Parro contact op te nemen met de 
groepsleerkracht om zelf een dag en tijd af te spreken. 
 
Privacy en schoolfoto's: BELANGRIJK OM TE LEZEN EN TE DOEN!!! 
Aan het begin van ieder nieuw schooljaar vragen we alle ouders/verzorgers opnieuw om de 
privacy voorkeuren voor hun kind op te geven of aan te passen. We doen er alles aan om 
zorgvuldig om te gaan met de privacy van kinderen. Om foto’s of beeldopnamen van uw kind te 
maken en te gebruiken hebben we uw toestemming nodig! Dit geldt ook voor de schoolfoto’s 
die op 28 en 29 september gemaakt worden. Geef daarom vóór 27 september uw privacy-
voorkeuren aan ons door! Gelukkig kan dat via Parro heel eenvoudig: 
 

1. Ga naar het groepenscherm 
2. Tik onderaan op Privacy-voorkeuren. 
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind. 

 
Nieuws van de MR 
We zullen u in het nieuwe schooljaar goed op de hoogte houden van de thema’s die wij binnen 

de Medezeggenschapsraad bespreken. Daarbij zullen wij u ook om input gaan vragen. Indien u 

zelf vragen, opmerkingen of ideeën heeft, dan kunt u deze altijd mailen naar: 

mrploeg@pcboapeldoorn.nl. 

Personeelsgeleding: juf Petra, juf Anne-Marie en juf Annique 

Oudergeleding: Marjolein Baars (vz), Esther Teunis (secr) en Peter Zaagsma. 

 

In de volgende nieuwbrief staan ook weer bijdrages van de BSO en het KDV. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het team, 

Maaike Heuvelhorst en Teunis Grotenhuis 

mailto:mrploeg@pcboapeldoorn.nl


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


