Nieuwsbrief september 2021
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden,
Het schooljaar is alweer een aantal weken onderweg en we kunnen terugkijken op een fijne
startperiode. Gelukkig zijn er weer een heleboel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en
contact te hebben. Zo hadden we dit schooljaar als kennismakingsactiviteiten de gebruikelijke
kick-off voor de kleutergroepen en de LLO-gesprekken voor de andere groepen. Als gezellige
opening van het schooljaar hebben we weer volop kunnen genieten van een fantastisch pleinfeest
met speeltoestellen, lekker eten en drinken en een knallende verloting met vele mooie prijzen,
waarvoor we de gulle gevers nogmaals hartelijk willen bedanken. Ook dank aan de vele helpers
die het feest hebben laten slagen!
In onze nieuwsbrief van september vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Afscheid Teunis
Op donderdag 30 september is Teunis, na 10 jaar als directeur op
De Ploeg gewerkt te hebben, officieel met pensioen gegaan! De
hele laatste week van september stond in het teken van zijn
afscheid. De feestweek is maandagmorgen gestart met het hijsen
van een speciale vlag en het zingen van een Feestlied.
Teunis heeft de gehele week in elke groep en op het KDV een
feestje gevierd met de kinderen. Hij werd daarbij toegezongen,
heeft samen met de kinderen spelletjes gespeeld, geknutseld,
gevoetbald en gedanst.

Teunis heeft alle kinderen van De Ploeg op een ijsje
getrakteerd. Het was heerlijk meester Teunis!
Om ook nog een kleine ‘jongensdroom’ uit te laten komen
hebben we Teunis natuurlijk wel in stijl uitgezwaaid!
Teunis, bedankt voor alles wat je De Ploeg hebt meegegeven.
We zullen je missen.

Cultuur Met Kwaliteit (CMK)
Met de start van het schooljaar is er ook een start gemaakt met het
CMK-traject. Op donderdag 30 september is er op een feestelijke
manier een bordje op de gevel van school geplaatst, waarbij voor
iedereen zichtbaar is dat we als IKC werken aan Cultuur Met
Kwaliteit. De groepen 4-5, 5b en 6 starten in week 38 met het IPC
thema Schilderijen, foto`s en
afbeeldingen. Deze groepen krijgen
daarbij bezoek van een
museummedewerker van het Kröller
Muller museum en een mini
theatervoorstelling in de klas. We
koppelen culturele aanbieders aan
thema`s van IPC zodat het thema meer gaat leven en er ruimte komt
voor talentontwikkeling en creatieve ontwikkeling.

Inzet NPO-gelden
In aanvulling op de vorige nieuwsbrief kunnen we vertellen dat Eva Scherer Jansen ons team is komen
versterken als Onderwijsassistent. Dit zorgt ervoor dat we de kinderen nog beter kunnen begeleiden en
daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Naast juf Marloes die als lerarenondersteuner werkt in de
groepen 7B en 8 en ook de leerlingen van ons Groeilab begeleidt, hebben we nu 4 Onderwijsassistenten
op De Ploeg. Voor de volledigheid een overzicht van hun werkzaamheden:

Juf Judith
Juf Eva
Juf Jessica
Juf Verena

Groepen 1-2
Groepen 3 en 4b
Groepen 4/5a en 5b
Groepen 6 en 7a

Di,do,vr
Di,wo,vr
Ma,di,vr
Ma,di,wo,do

Even voorstellen
Mijn naam is Bea de Kruijk. Zoals in de nieuwsbrief van augustus 2021 te
lezen was, mag ik ook dit schooljaar als leerlingbegeleider werken op De
Ploeg. Als leerlingbegeleider werk je met kleine groepjes kinderen of met
individuele leerlingen en werk je aan een specifiek onderdeel als lezen,
spellen of rekenen of bijvoorbeeld aan aanpakgedrag. In december 2019
ben ik gestart op De Ploeg, eerst met een klein aantal uren en inmiddels
voor meerdere dagen per week. Ik vind het altijd weer mooi en boeiend
om mee te mogen maken hoe kinderen met wat extra uitleg en aandacht
een stapje verder komen in hun ontwikkeling. Naast het werk op de
basisschool geef ik taalles aan anderstaligen. In mijn vrije tijd wandel ik
graag: in de bossen rondom Apeldoorn of in en rond de Maten. Als uw
kind thuis vertelt dat hij of zij met juf Bea heeft gewerkt, dan heeft u daar
bij deze een beeld bij.

Ik stel mij graag aan jullie voor, mijn naam is Eva en ik ben de
vaste ondersteuner van groep 3 en 4.
De meeste leerlingen kennen mij al nadat ik hier vorig schooljaar
ben begonnen als stagiair, wat fijn dat ik hier dan ook kon blijven!
Ik heb hier veel mogen leren, niet alleen van de leerkrachten
maar ook van de leerlingen die mij elk met hun eigen karakter
telkens weten te inspireren.
Als ondersteuner vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij de
ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen van de
groepen. Ik voer nauw overleg met de leerkrachten en ben
voortdurend bezig met het maken en afstemmen van de ondersteuning zodat deze passend is bij
de ontwikkelingsbehoefte.
Naast de individuele of groepsbegeleiding vind ik het erg leuk om gezellig met de kinderen te
kletsen of om samen spelletjes te spelen, vaak doe ik dit in een leerzame maar ontspannen
setting.
Naast het nodige studeren, om uiteindelijk meer te kunnen doen dan alleen te ondersteunen,
besteed ik mijn tijd het allerliefst met mijn 2 kindjes Hero en Faith, waarmee ik graag actief op
pad ga.

Parkeerhinder in de buurt
Vanuit de buurtbewoners bereiken ons signalen dat er op drukke momenten tijdens het brengen en
halen van de kinderen regelmatig parkeeroverlast ontstaat in de buurt van de school. We willen dat graag
helpen oplossen, want een goede buur is nu eenmaal beter dan een verre vriend. Wilt u daarom gebruik
maken van de parkeervakken in de straat of op het pleintje aan het einde van het Burgersveld. En als het
even kan op de fiets of te voet naar school komen. We danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.

Open dag 6 oktober
Op woensdag 6 oktober staat de deur van De Ploeg net als alle andere basisscholen in Apeldoorn
tussen 9.00 – 12.00 open voor kinderen en hun ouders die een nieuwe basisschool zoeken.
Aanmelden voor deze deze ochtend is wel noodzakelijk en kan via basisscholenapeldoorn.nl.
Ouderbetrokkenheid 3.0 en her-certificering
De Ploeg is met het hele IKC gecertificeerd door het CPS (Christelijk Pedagogisch Studiecentrum) voor
Ouderbetrokkenheid 3.0 . We voldoen hiermee aan de 10 criteria die hieraan zijn gekoppeld. Dit
schooljaar willen we gaan voor her-certificering. We hebben hiervoor het CPS opnieuw gevraagd om dit
te onderzoeken. De her-certificering zal plaatsvinden op maandag 20 december.

Wel of niet naar school bij klachten
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.
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.

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: Petra van der Velden, Anne-Marie Boks en
Annique Dijkman
Oudergeleding: Marjolein Baars (vz), Esther Teunis (secr) en
Peter Zaagsma.

Jaarplanning MR
Vergaderdatum
Donderdag 16 september 2021
(reeds plaatsgevonden)
Dinsdag 9 november 2021

Thema’s
• Vaststellen jaarplanning
• Nieuwbouw
• Meerjarenbeleidsplan
• Ouderbetrokkenheid 3.0
• Vaststellen jaarbegroting MR
• Controle begroting OR
• Nieuwbouw
• Ouderbetrokkenheid 3.0
• RI&E

Donderdag 13 januari 2022

•
•
•

Nieuwbouw
Ouderbetrokkenheid 3.0
Schoolplanning/organisatie

Dinsdag 15 maart 2022

•
•

Nieuwbouw
Gezonde school

Dinsdag 10 mei 2022

•
•
•
•
•
•
•

nieuwbouw
formatieplan 2022-2023
Schoolgids 2022-2023
Nieuwbouw
Jaarplan 2022-2023
Overleg OR
Stand van zaken
Meerjarenbeleidsplan

Donderdag 30 juni 2022

Pep-opleiding

Beste ouders/verzorgers,
Zoals jullie laatst in Parro gelezen hebben, ben ik gestart met de Associate Degree (ad) pedagogisch
educatief professional. Dit is een tweejarige hbo-opleiding (niveau 5). Het is vooral gericht op bestaande,
actuele en nieuwe competenties. In het eerste semester staat het ontwikkelende kind centraal. Mijn doel
is dan ook dat ik straks een nog grotere bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen.
Aan een opleiding zitten ook opdrachten aan verbonden. Denk hierbij aan; kind portretten maken,
observeren of in gesprek gaan met collega’s en kinderen waarbij ik dit per recorder of film opneem.
Hierbij hou ik rekening met de AVG-regels. Mocht ik een opdracht met uw kind willen gaan uitvoeren zal
ik persoonlijk contact opnemen voor toestemming en eventueel over verdere informatie.
Juf Jessica Pater

Van ons KDV
De herfst is alweer inzicht 🍁🍂🐌.🌧🐿
Op de groep hebben wij samen met de kinderen de
thematafel aangekleed in herfstsfeer: egeltjes,
pompoenen, gekleurde bladeren en spinnetjes.

Samen met de kinderen lezen wij boekjes over wat er
allemaal bij de herfst hoort en zijn wij creatief met
knutselen.
Wij spelen ook altijd heerlijk buiten in onze mooie tuin
die over een aantal weken weer helemaal vol zal
liggen met allemaal gekleurde bladeren van de grote
eik.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Maaike Heuvelhorst en (voor de laatste keer) Teunis Grotenhuis

