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Beste ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
In de afgelopen weken heb ik u met regelmaat een bericht gestuurd over met name corona 
gerelateerde onderwerpen, maar natuurlijk gebeuren er hier op school heel veel leuke en 
interessante dingen die ik ook heel graag met u wil delen. In de nieuwsbrief van november vindt 
u de volgende onderwerpen: 
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Teamscholing 

CMK3 

Samen opleiden en professionaliseren met de KPZ 

Nieuwbouw 

Kerstfeest op De Ploeg 
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Medezeggenschapsraad 

 

Agenda december 2021 
 

3 december Sinterklaasviering  
22 december Kerstviering 
24 december Vrije dag 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

Teamscholing 
Op dinsdag 9 november waren de leerlingen vrij vanwege professionalisering van het team van 
De Ploeg.  
 
Leve het jonge kind 
De leerkrachten en onderwijsondersteuner (Judith) van de groepen 1-2 hebben het congres 
‘Leve het jonge kind’ in Utrecht bezocht. Het was een inspirerende, leerzame en gezellige dag! Er 
zijn veel thema`s langskomen deze dag zoals ouderbetrokkenheid, hoe kun je het spel van 
kleuters vergroten, vernieuwde kijken op ADHD en muziek/ritme activiteiten die je in je klas kunt 
doen.  
 
Formatief evalueren 
De leerkrachten en ondersteuners van groep 3 t/m 8 hebben zich onder begeleiding van Miriam 
Kobussen van de IJsselgroep verdiept in Formatief Evalueren.  
 
Formatief evalueren betekent dat je als leerkracht kinderen begeleidt en feedback geeft in 
iedere fase van het leerproces, waarbij kinderen de kans krijgen om te laten zien waar ze staan, 
ze fouten mogen maken én ze kunnen laten zien hoe zij zich hebben ontwikkeld. We nemen de 
kinderen in dit proces mee om eigenaar te worden van hun eigen leerproces.  
Het belangrijkste doel van formatief evalueren is dus om leerlingen te ondersteunen bij hun 
leerproces, net zolang totdat ze een bepaald leerdoel hebben behaald en zonder daarbij de 
motivatie ‘om te leren’ verliezen. Formatieve evaluatie is dus geen momentopname, maar een 
proces dat continu doorgaat. Er meer aandacht voor het proces van leren en wat de leerling 
hierbij nodig heeft om verdere stappen te zetten.  
Wat u daar als ouder op dit moment van uw kind zou kunnen meekrijgen, is dat er in de klas 
wordt gesproken over ‘succescriteria’. Samen met de leerkracht stellen de kinderen 
succescriteria op voor opdrachten. Dit kan gaan over bijvoorbeeld het maken van een tekening, 
een schrijfopdracht, werkhouding of netheid van werken. Waaraan moet de opdracht voldoen 
om een succes te worden? 
Tijdens het proces van het uitvoeren van de opdracht wordt met de kinderen steeds naar de 
opgestelde criteria gekeken en krijgen ze tijd om na te denken en de feedback die ze van de 
leerkracht of van elkaar krijgen te verwerken.  
De leerkracht krijgt op deze manier goed zicht op waar zijn leerlingen staan en wat zij nodig 
hebben. De kinderen leren in haalbare stappen te leren en te werken, waardoor zij meer geloven 
in hun eigen kunnen en gemotiveerd te blijven. 
Heeft u hier meer vragen over, de leerkracht van uw kind kan u natuurlijk meer vertellen. 
 

CMK3 
Vanuit de Ploeg en Doomijn hebben we een kernteam samengesteld. Dit team werkt eraan om 
binnen de school maar ook het KDV Cultuur meer op de kaart te zetten en wat we hiervoor 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

nodig hebben! De thema`s van IPC zijn een goed uitgangspunt en van daaruit werken we door. 
Het KDV probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thema`s van de kleuters. In de groepen 3 
t/m 8 gaan we op zoek naar verdieping van de thema`s en kijken we welke excursies bij de 
thema`s aansluiten. Zo zijn de groepen 3 en 4 naar het speelgoedmuseum geweest, omdat ze 
aan het thema speelgoed werken. De groepen 4/5,5 en 6 hebben een bezoek gebracht aan het 
Kröller-Müller museum om het thema schilderijen, foto`s en portretten af te ronden. De kleuters 
gaan binnenkort naar een voorstelling van de Klungelpiet bij het thema Sinterklaas. Het 
kernteam volgt binnenkort scholing rondom procesgerichte didactiek een vorm van lesgeven 
waarbij het proces belangrijker is dan het eindresultaat en veel ruimte is voor creativiteit. Ook 
gaan we als team op bezoek bij basisschool de Korf. Deze school heeft veel ervaring met IPC, we 
hopen hier veel informatie en inspiratie op te doen voor onze eigen school.  
 

Samen opleiden en professionaliseren met de KPZ 
We zijn blij om u te kunnen vertellen dat we in oktober een intentieverklaring hebben 
ondertekend met de Katholiek Pabo Zwolle. Dit betekent dat De Ploeg en de KPZ naar elkaar de 
intentie hebben uitgesproken om gezamenlijk te werken naar het traject Samen Opleiden en 
Professionaliseren (SO&P). Het gaat bij SO&P om het gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
nemen voor het opleiden en het professionaliseren van (aanstaande) leraren.  
 
De Ploeg werkt al jaren samen met de KPZ in vorm van het plaatsen en begeleiden van stagiaires 
in allerlei fases van de pabo. Hier speelt juf Swaniek van der Woude ook al jaren een grote rol in. 
Swaniek volgt op dit moment een intensieve training om nog beter invulling te geven aan de rol 
van opleider in de school. We hopen ook voor de toekomst op een fijne samenwerking met de 
KPZ. 
 

Nieuwbouw 
Zoals u wellicht zelf al heeft kunnen zien op locatie of vanuit het nieuwbouwjournaal van groep 8 
heeft meegekregen, schiet de nieuwbouw al behoorlijk op. Afgelopen maand is de grote trap 
geplaatst en is het dak al op het gebouw gekomen. 

De bouw ligt ook goed op schema. De 
verwachting is nog steeds om het 
volgende schooljaar op de nieuwe 
locatie te starten. We kijken er samen 
met de kinderen enorm naar uit.  
 
Begin van het schooljaar hebben 
Dimas, Rianne en Chris uit groep 7 
samen met meester Teunis een 
interview gehad met de gemeente 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

Apeldoorn over de nieuwbouw. Dit is vastgelegd in een leuke video in het jaarverslag van de 
gemeente en via de volgende link te bekijken: https://youtu.be/BEZaT2CVGWg 
 
Vindt u het leuk om het jaarverslag van de gemeente, met de nieuwbouw van De Ploeg, ook in te 
zien dan kan dat via deze link. 
 
 

 
 

Sinterklaas 
Sinterklaas kwam op de koude vrijdagmorgen 3 december op 
een wel heel bijzondere manier naar De Ploeg. Samen met 
zijn ‘bijna met pensioen’ Piet kwam hij op een tweepersoons 
scootmobiel. Heel gezellig, maar Piet heeft volgens mij nog 
niet zijn rijbewijs gehaald, dat ging allemaal maar net goed. 
Ook waren er twee Pieten in opleiding bij die ons wel heel 

bekend voorkwamen. Bedankt 
Piet Jessie en Piet Luca!  
 
De groepen 1 t/m 4 mochten 
gezellig bij Sinterklaas komen 
en hebben natuurlijk liedjes 
gezongen en ook cadeautjes 
gehad. De groepen 5 t/m 8 hebben in de klassen een eigen 
feestje gevierd met surprises. Het was te zien dat de kinderen 
weer enorm hun best hebben gedaan.    

 
 
 

https://youtu.be/BEZaT2CVGWg
https://arcg.is/zCeGL0


 
 
 
 
 
 
 
 

   

Kerstfeest op De Ploeg 
Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus en staan we stil bij de bijzondere verhalen rondom 
deze gebeurtenis. Door de maatregelen rondom Corona, ziet het kerstfeest er op De Ploeg ook 
dit jaar anders uit dan we eigenlijk zouden willen. Ook dit jaar kunnen ouders/verzorgers helaas 
niet bij het viering aanwezig zijn. Toch maken we er in de klas 
met de kinderen een hele fijne kersttijd van.  
 

Op vrijdag 17 december gaan de groepen 4 t/m 8 op school een kerststukje maken. De 
ouderraad zorgt voor een bakje, oase en een kaars. De kinderen nemen zelf ‘groen’ mee naar 
school, bijvoorbeeld conifeer, spar, hulst, hedera 
(klimop), skimmia, liguster, mahonia, taxus, olijf, rododendron, mos e.d. Dit groeit in menig tuin 
(wel even vragen) en is ook verkrijgbaar bij een tuincentrum. Op school zijn versiersels, maar 
kinderen mogen dit ook van huis mee nemen. Denk aan kleine kerstballetjes, dennenappeltjes, 
slingers, huisjes, e.d. van ‘oude’ kerststukje.  
 
Het Kerstfeest vieren we op woensdag 22 december 2021 onder schooltijd in de eigen klas. De 
ouderraad zorgt voor iets lekkers en wat te drinken. Helaas is het ook dit jaar niet mogelijk dat 
ouders/verzorgers de viering meemaken. We zorgen wel voor een leuke verrassing.  
 

Vriendelijke groeten, mede namens de ouderraad,  
Esther, Trudi, Joenne, Ronkje, Cilia en Ben  
 

Digitale mogelijkheden bibliotheek 
Wist u dat er bij de bibliotheek meer mogelijk is dan alleen boeken lenen? Zo heeft de 
bibliotheek ook een online omgeving, waar van alles mogelijk is!  
 
Voor de jongsten zijn er prentenboeken die voorgelezen worden (De Voorleeshoek en Bereslim). 
Oudere kinderen kunnen meelezen met een voorgelezen boek (Yoleo) of ze kunnen 
samenvattingen vinden van verschillende boeken (uittrekselbank). Ook kunnen kinderen van 
groep 3 tot en met 8 gratis oefenen op Junior Einstein met rekenen, taal, begrijpend lezen en 
nog veel meer.  
 
In Moo vindt u een tegel voor de digitale omgeving van de bibliotheek. Deze kan ook bereikt 
worden via de volgende link: https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bronnen/digitale-
bronnen-jeugd.html  
 
In de digitale omgeving kiest u de gewenste applicatie. Hierna moet u inloggen met het bieb 
pasnummer en het wachtwoord van de bieb. Dit kan gewoon met het pasje van uw kind, 
waardoor ieder kind op zijn/haar eigen account in kan loggen. Het kan zijn dat deze nog niet 
geregistreerd is voor de online mogelijkheden, hoe dit moet wordt hier uitgelegd: 
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/inloggen/account-aanmaken.html  

https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/inloggen/account-aanmaken.html


 
 
 
 
 
 
 
 

   

Nieuws vanuit de BSO 
Deze maand hebben wij weer erg veel leuke dingen gedaan.  
Wij hadden namelijk een feestje te vieren omdat Stacey alweer 12,5 jaar in dienst is. Dit was erg 
gezellig en leuk. Wij hadden allemaal mooie zelfgemaakte kaartjes meegenomen voor juf Stacey, 
en hebben die dag heerlijk taart gegeten.  
 
De oudste kinderen van de BSO hebben deze maand het spel levend Stratego gespeeld. Dit 
vonden ze ontzettend leuk. Het was ook erg leuk om te zien hoe fanatiek de kinderen hieraan 
meededen. 
 
Daarnaast hebben de chill-groep en gele-groep overheerlijke saucijzenbroodjes gemaakt. Dit was 
smullen! Ook hebben de kinderen op de BSO overheerlijke pepernoten gebakken.  
Verder hebben de kinderen mooie knutselwerkjes gemaakt in het Sinterklaas thema, ook hebben 
ze mooie armbandjes en kettingen gemaakt. Verder hebben we ook erg geluk gehad met het 
weer. Ondanks dat het koud was, hebben we wel veel buiten kunnen spelen. Heerlijk! 
 

Nieuws vanuit het KDV 
Hoi hoi 👋🏻. 
 
Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land. 
Bij ons op het kinderdagverblijf besteden wij hier ook 
weer uitgebreid aandacht aan. 
Pepernootjes bakken, Pieten mutsen en mijters maken, 
gezellig dansen op de muziek en liedjes zingen van 
Sinterklaas zoals: Piet ging uit fietsen, zie ginds komt de 
stoomboot en dank u sinterklaas. 
Wij zullen hier met de kinderen ook een gezellig 
sinterklaasfeestje gaan vieren met spelletjes en hopen 
dat Sint en Piet dan ook nog een kleinigheidje langs 
brengt voor al het mooie zingen. Spannend we wachten 

het maar af. 😊 
 
Lieve groet, 
KDV de Ploeg.  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

Medezeggenschapsraad  
Beste ouders/verzorgers,  
 
Wij willen jullie bedanken voor het invullen van de vragenlijst. Als MR zijn wij tevreden met de 
uitkomsten. Het is fijn om terug te horen dat er veel ouders positief zijn over de school, jullie 
kind(eren) graag naar school gaat/gaan en jullie je als ouder thuis voelen op de Ploeg.  
Een grote meerderheid van jullie geeft aan makkelijk naar de leerkracht/directie toe te stappen 
en ook geven jullie aan goed op de hoogte te worden gebracht over het schoolnieuws.  
 
Ook komen er punten naar voren waarvan we het team willen adviseren de aandacht daarop te 
gaan richten. Zo moet er gekeken worden naar het aantal contactmomenten wat er jaarlijks met 
de leerkracht is en het krijgen van informatie over de vorderingen/ontwikkeling van jullie 
kind(eren).  
Ook is ons advies om te gaan nadenken over een vorm rondom het uitdragen van de visie en het 
schoolbeleid richting jullie als ouders.  
 
Op een later moment zullen wij met een aanvulling op deze uitkomsten terugkomen.  
 
Indien jullie vragen of opmerkingen hebben, dan mag dat worden gedeeld via 
mrploeg@pcboapeldoorn.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
MR de Ploeg 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet en een fijn Sinterklaasweekend gewenst, 
namens het team, 
Maaike Heuvelhorst  
 

mailto:mrploeg@pcboapeldoorn.nl

