
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief oktober 2021 
 
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
In de nieuwsbrief van oktober vindt u de volgende onderwerpen: 
 
Agenda november 2021 

Kinderboekenweek 

OPR Samenwerkingsverband 

Voorstellen van schoolmaatschappelijk werk en jeugdverpleegkundige 

Schoolmelk 

Sinterklaas 

Meespeelviering Drie Ranken 

Waardebonnen pleinfeest 

Nieuws van de Ouderraad 

Nieuws vanuit het KDV 

Nieuws vanuit de BSO 

Bijlage: Toelichting gratis Schoolmelk 

 

Agenda november 2021 
 

2 november Vergadering Ouderraad  
3 november Start schoolmelk 
9 november Studiedag team De Ploeg, leerlingen vrij 
 Vergadering Medezeggenschapsraad 
13 november Landelijke Sinterklaasintocht 
  

 

Kinderboekenweek 
Het thema van de Kinderboekenweek was 'Worden wat je wil.'  
We hebben het op school over beroepen gehad (welke beroepen ken je? Wat lijkt je een leuk 
beroep? Wat lijkt je minder leuk?) en we hebben gesproken over wat de kinderen later zouden 
willen worden. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het thema van de Kinderboekenweek in de Christelijke boekhandel was ook 'Worden wat je wil', 
maar dan met de toevoeging 'voor elk kind'. Door deze toevoeging hebben wij de kinderen uit 
kunnen leggen dat door extreme armoede niet alle kinderen naar school kunnen en dat zij helaas 
niet kunnen worden waar zij van droomden.  
 
Om deze kinderen te helpen hebben wij als school meegedaan aan de actie 'Red een kind'. Deze 
actie loopt nog tot 31 oktober en wij hopen als school zo ons steentje bij te kunnen dragen! 
Wanneer u praat met uw kind(eren) over hun toekomstdromen, geeft u dat meer zicht op de 
interesses van uw kind(eren). Zo kunt u samen met uw kind(eren) in de bibliotheek mooie 
leesboeken gaan zoeken die aansluiten bij die interesses en blijft lezen leuk en uitdagend!   
 

Bezoek kinderboekenschrijfster 
Ook is tijdens de Kinderboekenweek 
kinderboekenschrijfster Martine van der Horn 
bij ons op de Ploeg geweest! Ze heeft in groep 3 
t/m 8 over haar boek, Pippa’s eiland, verteld.  
 
Pippa’s zomervakantie op het eiland is saai. 
Thuis maken haar ouders veel ruzie en ze werken 
heel hard. Dus is Pippa veel bij opa. Maar dan 
ontdekt ze dat hij in grote problemen zit omdat 
hij zijn rekeningen niet betaalt. Gelukkig ontmoet 
ze vlogger Adam uit de grote stad en bedenken 
ze een fantastisch reddingsplan.  
 
Petra van der Velden, taalspecialist.  

OPR Samenwerkingsverband 
De OPR, het medezeggenschapsorgaan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Apeldoorn PO, is op zoek naar mensen (ouders en personeelsleden) die het leuk vinden om in 
een zestal formele bijeenkomsten per schooljaar met elkaar te spreken over het passend 
onderwijs en de inzet daarvoor vanuit het samenwerkingsverband. Zo bespreken ze jaarlijks wat 
de plannen zijn, hoe het staat met de uitvoering ervan en wat de resultaten zijn. Ook overleggen 
ze met het bestuur van het samenwerkingsverband en onderhouden ze contact met de MR-en 
van de scholen in Apeldoorn. 
Meer informatie kunt u vinden via de volgende link: 
https://www.swvapeldoornpo.nl/images/opr/Oproep_OPR.pdf 
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Voorstellen van schoolmaatschappelijk werk en jeugdverpleegkundige 
Bij onze school zijn schoolmaatschappelijk werk en de jeugdverpleegkundige betrokken. 
Hieronder stellen zij zich voor. U kunt lezen welke hulp zij kunnen bieden en op welke manier u 
contact op kan nemen. Natuurlijk willen wij ook graag meedenken wanneer er vragen zijn over 
de ontwikkeling van uw kind.  
 
René Arends, Intern begeleider De Ploeg 
 

Schoolmaatschappelijk werker bij Stimenz 
Mijn naam is Berna Velderman en ik ben de schoolmaatschappelijk 
werkster bij basisschool de Ploeg.Wanneer kunt u als ouders bij mij 
terecht? 
Soms maak je je als ouder/verzorgers zorgen over je kind. Je kunt daar 
altijd over praten met iemand op school, bijvoorbeeld met de leerkracht of 
de intern begeleider, maar ook kun je in gesprek gaan met mij als 
schoolmaatschappelijk werker. 
 
Je kunt mij benaderen voor vragen over de opvoeding en/of ontwikkeling 

van je kind, maar ook wanneer je je zorgen maakt over het gedrag van je kind zoals dat je kind 
geen energie heeft of juist teveel energie; moeite heeft met het uiten van emoties, het aangaan 
van contacten met klasgenoten of bijvoorbeeld gepest wordt. Ook kun je met vragen over 
scheiding, financiën, sporten en/of activiteiten in de buurt bij mij terecht. 
Mocht u hier vragen over hebben, graag iets willen delen of even willen kennismaken, dan is dat 
natuurlijk mogelijk. Neem dan gerust contact op met mij. U kunt mij bereiken via 
telefoonnummer: 06-30264432 of per mail via: b.velderman@stimenz.nl 
Wie weet tot ziens! 
 
Vriendelijke groet, 
Berna Velderman Schoolmaatschappelijk werkster 
 

Wijkverpleegkundige CJG 
Mijn naam is Elise Bijkerk. Ik ben als CJG- jeugdverpleegkundige 
verbonden aan De Ploeg (PCBO). 
 
In Apeldoorn wordt de jeugdgezondheidszorg door het Centrum 
Jeugd en Gezin (CJG) uitgevoerd. Ik ben het komende schooljaar 
regelmatig op school te zien en werk daarbij samen met mijn 
collega Steve Tjon Tjauw Liem (jeugdarts) en Nelleke Krijt 
(doktersassistent). 
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Gezondheidsonderzoek 
Alle 5-jarige en 11-jarige kinderen krijgen in dit schooljaar een uitnodiging thuis voor een 
gezondheidsonderzoek op het CJG bij mij of mijn collega. De CJG locatie is (meestal) dezelfde als 
waar u ook op het consultatiebureau kwam toen uw kind jonger dan 4 jaar was. De 
gezondheidsonderzoeken worden dus niet meer (zoals vroeger) op school gedaan. 
 

Op afspraak 
Ook is het mogelijk om een afspraak te maken met mij op het CJG, wanneer u vragen heeft over 
de ontwikkeling, opgroeien of opvoeden. Denk hierbij ook aan vragen over zindelijkheid, eten, 
slapen, gedrag, plagen/pesten.  
 
Ook wanneer u twijfels heeft over het gehoor of de ogen bent u van harte welkom. Ik kan zo 
nodig nog een (extra) gehoortest of ogentest doen. Ik denk graag met u mee en kan u indien 
nodig adviseren of doorverwijzen naar jeugdarts of pedagogen van het CJG.  
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het CJG (055-3578875) of een mail aan mij 
sturen. 
 
Tot ziens! 
Elise Bijkerk (jeugdverpleegkundige)  e.bijkerk@cjgapeldoorn.nl 

Schoolmelk 
Net als vorig schooljaar serveren we gratis Schoolmelk (melk/karnemelk of yoghurt). Dit doen we 
op woensdag en donderdag tijdens de lunch. In principe is het voldoende dat u uw kind één 
beker drinken meegeeft op deze dagen. Zorg voor een beker met (schroef)dop om lekken en 
geurtjes te voorkomen. Het eerste drinkmoment is op woensdag 3 november 2021.  
 
We hopen dat alle kinderen meedoen. Zuivel is namelijk een gezond alternatief voor 
suikerhoudende drankjes. Natuurlijk kunnen we niemand verplichten! Bespreek met uw kind dat 
er Schoolmelk wordt aangeboden in de klas. Als uw kind niet meedoet aan het 
schoolmelkprogramma, wilt u dit dan via Parro doorgeven aan de leerkracht van uw kind? 
Voor vragen/opmerkingen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of meester Ben. Meer 
informatie vindt u in de bijlage van deze nieuwsbrief. 

Sinterklaas 
Op vrijdag 3 december hoopt Sinterklaas met zijn pieten onze school te bezoeken. We 
verheugen ons op zijn komst. De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen ook dit jaar de Sint weer 
helpen en horen hier binnenkort meer over. 
 
We gaan er samen met de OR weer een fijn feest van maken. En bij een fijn feest horen 
natuurlijk ook de nodige lekkernijen. Het is elk jaar weer een hele klus om aan ieders dieet 
wensen te kunnen voldoen. Om teleurstellingen te voorkomen willen we de ouders van kinderen 
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met speciale dieetwensen/allergieën vragen om zelf iets aan de leerkracht te geven voor op 
school. Zo heeft iedereen op de dag van schoen zetten en het Sinterklaasfeest wat lekkers! 
 
De Sintcommissie 

Meespeelviering Drie Ranken 
Het Kleine Vuur 
Noach bouwt een ark waar alle dieren in kunnen. Nieuwsgierig waarom hij dat doet? 
Kom dan naar het Kleine Vuur! Een meespeelviering voor peuters en kleuters (en hun ouders). 
Liedjes om mee te zingen, een schatkist vol verhalen, een doe moment en tijd om een kaarsje te 
branden als gebed en dat alles op een speelse en aansprekende manier.     
 
Wanneer: 7 november om 11.00 uur (inloop vanaf 10.45 uur). Het Kleine Vuur duurt ongeveer 
35 minuten, daarna is er gelegenheid om na te kletsen. 
Wil je mee lunchen, meld je dan aan via hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl of app naar 06-
53207778. 
 
Waar: De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, Apeldoorn 
www.devuurplaatsapeldoorn.nl/hetkleinevuur 

Waardebonnen pleinfeest 
Tijdens het pleinfeest in de eerste week na de zomervakantie was er een mooie verloting. 
Daarbij zijn meerdere waardebonnen uitgegeven. De winnaars van de waardebonnen van 
‘EdelWIJS’ voor een gratis consult, het Luchtkussen en het CODA-spelarrangement hebben zich 
nog niet gemeld. Heeft u een van deze waardebonnen gewonnen, wilt u dit dan kenbaar maken 
bij Maaike. Zij verwijst u door naar de juiste persoon, zodat de waardebon verzilverd kan 
worden. 

Nieuws van de Ouderraad 
Wij blikken terug op een zeer gezellig en geslaagd openingsfeest. We waren erg blij dat het weer 
kon! En wat was het fijn om iedereen weer te kunnen zien en begroeten. We willen de ouders 
die ons deze dag geholpen hebben nogmaals bedanken. Vlak na het openingsfeest was er het 
afscheid van meester Teunis. Ouders konden donderdags afscheid nemen onder het genot van 
een drankje en een hapje. Dit was erg geslaagd. De OR wenst Teunis en heel mooi en wel 
verdiend pensioen. 
 
Het lijkt nog ver weg maar we zijn alweer druk bezig met alle voorbereidingen voor het 
sinterklaas- en kerstfeest. We hebben via de klassenouders een oproepje gedaan voor hulp met 
het versieren van de school. Hiervoor komen de aanmeldingen gelukkig al binnen. Alle hulp is 
welkom!  
 

mailto:hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hierbij nog een kleine impressie van het zeer geslaagd pleinfeest: 
 

 
 
 
 

 

 

Nieuwe leden gezocht 
Helaas zijn twee OR-leden gestopt en bestaat de OR nog maar uit zes ouders. We zijn dus 
dringend op zoek naar nieuwe leden die de OR komen versterken. Om u een idee te geven wat 
de OR zoal doet:  
 
We bedenken, organiseren en helpen bij activiteiten in overleg met de leerkrachten. Dit doen we 
bijvoorbeeld met Sinterklaas, Kerst, Pasen en de Koningsspelen. Ook schoolreisjes en de 
schoolfotograaf worden mede door de OR georganiseerd. 
Eens per maand vergaderen we op school. Dit is doorgaans de eerste dinsdag van de maand. 
Onze eerst volgende vergadering is op 2 november om 20:00.  
Wil je ons team versterken voel je dan vrij om aan te sluiten of stuur even een e-mail naar: 
orploeg@pcboapeldoorn.nl 
 

Ouderbijdrage 
Tot slot heeft u een verzoek gekregen voor de vrijwillige ouderraadbijdrage, we hopen natuurlijk 
op uw bijdrage te mogen rekenen, zodat we ook het komende jaar weer van alles voor de 
leerlingen van De Ploeg kunnen organiseren. 
 
Met vriendelijke groet, 
De ouderraad van PCBO De Ploeg. 

mailto:orploeg@pcboapeldoorn.nl
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Nieuws vanuit het KDV 
Op het kinderdagverblijf hebben wij al veel leuke herfst-activiteiten gedaan:  
liedjes zingen, knutselen en boekjes lezen. 
Buiten spelen is nu extra leuk, want er liggen al veel bladeren op de grond van de mooie 
eikenboom. De kinderen maken er een mooie berg van. 
 
Met de peuter plus groep zijn wij ook weer gestart om op de di en do ochtend mee te draaien in 
de klas. De kinderen beleven hier veel plezier van. 
 
Herfst groet KDV de Ploeg. 

Nieuws vanuit de BSO 
Deze maand zijn we druk bezig gegaan met het thema… GAMEN! 
Welk kind vindt gamen nou niet leuk?  
 
Wij hebben allemaal leuke verschillenden activiteiten gedaan die te maken hebben met gamen. 
Zo hebben de kinderen hun eigen game-wereld kunnen knutselen. Hier zijn erg mooie creaties 
uit gekomen. De kinderen hebben hun eigen game-figuur getimmerd en oude apparaten zoals 
laptops, radio’s etc. mogen slopen. Dat slopen van die apparaten was één groot succes.  
 
Om de kinderen ook even heerlijk te laten bewegen hebben wij ook Fortnite dansjes met ze 
gedaan. Erg leuk om te zien hoe fanatiek de kinderen hiermee zijn. En natuurlijk kan iets lekkers 
ook niet worden vergeten. Om in het thema te blijven hebben wij heerlijke Roblox-koekjes 
gebakken en Mario “paddenstoel” cakejes gemaakt. Dit was smullen!  
 
Namens de BSO met vriendelijke groet, 
Verena Koppelaar 
 

 

Hartelijke dank voor uw aandacht voor onze nieuwsbrief! 

Met vriendelijke groet,  
namens het team, 
 
Maaike Heuvelhorst  
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijlage: Toelichting gratis Schoolmelk 
Van 1 november 2021 t/m 8 april 2022 krijgen alle leerlingen gratis twee keer per week Schoolmelk aangeboden! De 
leerlingen krijgen een gezonde keus aangeboden. Zuivel is een gezond alternatief op suikerhoudende drankjes. De 
schoolmelk wordt aangeboden door FrieslandCampina en wordt ondersteund door de Europese Unie en het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  
 
In het kort houdt Schoolmelk het volgende in: 
Gratis lekkere koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt / wil drinken.  
20 weken, 2 dagen per week.  
Zuivel beschikbaar voor elk kind. 
Aanleren van gezonde eetgewoontes. 
Uw kind wordt niet verplicht om mee te doen!!! 

 
Op woensdag en donderdag zal er op PCBO De Ploeg zuivel (halfvolle melk/karnemelk of halfvolle yoghurt) 
aangeboden. Hieronder vindt u een overzicht: 
 

Week start Product 

1 november Melk + Karnemelk 

8 november Melk + Karnemelk 

15 november Melk + Karnemelk 

22 november Yoghurt 

29 november Melk + Karnemelk 

6 december Melk + Karnemelk 
13 december Melk + Karnemelk 

20 december Yoghurt  

27 december Vakantie 

3 januari Vakantie 

10 januari Melk + Karnemelk 

17 januari Melk + Karnemelk 
24 januari Melk + Karnemelk 

31 januari Yoghurt 

7 februari Melk + Karnemelk 

14 februari Melk + Karnemelk 

21 februari Melk + Karnemelk 

28 februari Vakantie 
7 maart Yoghurt 

14 maart Melk + Karnemelk 

21 maart Melk + Karnemelk 

28 maart Melk + Karnemelk 

4 april Yoghurt 

 

Aanleiding en achtergrond 
Schoolmelk is een bestaand initiatief van FrieslandCampina waarmee al jaren zuivel op school wordt gefaciliteerd 
met abonnementen via ouders. In het schooljaar 2020/2021 zijn we gestopt met de abonnementen om juist alle 
kinderen op school van zuivel te kunnen voorzien. Een gezonde keus aanbieden werkt namelijk aanstekelijk en zo 
kunnen alle kinderen meedoen. Er hebben 200 scholen deelgenomen aan de pilot van het EU-
Schoolzuivelprogramma. De pilot werd gefinancierd door FrieslandCampina en de Europese Unie. Er waren voor de 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

school en ouders géén kosten verbonden aan de pilot. Dit jaar zal schoolzuivel weer aangeboden worden voor alle 
kinderen op school en zal er géén kosten aan verbonden zijn.  
 

Beoordeling Schoolzuivelprogramma 
Dit nieuwe programma is in schooljaar 2019/2020 en schooljaar 2020/2021 getest door team Schoolzuivel van 
FrieslandCampina en wordt door de deelnemende scholen gewaardeerd met een 8.4!* 
* Bron: evaluatie Schoolzuivelprogramma 2020-2021 door Right Marktonderzoek. Bekijk hier de volledige resultaten 
van dit onderzoek. 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/06/Beoordelingsrapport-Schoolzuivel-2020-2021.pdf
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