Nieuwsbrief maart 2022
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden,
Wat fijn dat alles weer terug lijkt te zijn naar ‘normaal’! Het is een heerlijk gevoel om u als ouder
weer te kunnen verwelkomen in de school. Hoewel we merkten dat zowel ouders als wij er na
zo’n lange tijd wel weer een beetje aan moesten wennen. We kijken uit naar de komende tijd
waarin we u weer voor allerlei festiviteiten en thema-afsluitingen kunnen uitnodigen in de
school.
In de nieuwsbrief van maart vindt u de volgende onderwerpen:
Agenda april 2022
E-waste race: lever elektronisch afval in op school
Groepsindeling schooljaar 22-23
Aannamebeleid
Paasviering
Koningsspelen
Ten Tije
Nieuwe collega’s
Afscheid juf Marloes
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KDV
Medezeggenschapsraad

Agenda april 2022
6 april
14 april
15 april
18 april
22 april
23 april t/m 8 mei

Open Dag
Paasviering
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsspelen
Meivakantie

E-waste race: lever elektronisch afval in op school
Bij iedereen in huis slingeren wel oude apparaten rond, zoals een oude telefoon, kapotte dvdspeler of doos met kabels. Van dit elektronisch afval, ook wel e-waste genoemd, kunnen allemaal
nieuwe dingen worden gemaakt, maar dan moet het wel op de goede manier worden
ingeleverd. Groep 6 doet daarom mee aan de E-waste Race! Dit is een wedstrijd tussen scholen
in een regio of gemeente om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen. De school scoort
hier punten mee. Na vier weken wordt de winnaar bekend. De klas met de meeste punten, wint
een toffe schoolreis naar Nemo in Amsterdam.
Woensdag 18 mei is er een gastles. In diezelfde week worden mini containers geplaatst waar het
e-waste in kan worden opgeslagen. Helpt u mee door nu alvast elektronisch afval te verzamelen
en te bewaren tot de container er is?

Groepsindeling schooljaar 22-23
Volgend schooljaar hebben we te maken met een grote groep leerlingen die van groep 2 naar
groep 3 gaan. Deze groep, van ruim 40 leerlingen, is te groot voor één enkele groep. We hebben
daarom moeten overwegen om twee enkele groepen 3 óf een combinatie met groep 4 te
maken. Zowel het team als de medezeggenschapsraad hebben geadviseerd om twee groepen 3
te vormen. We zullen dit advies dan ook opvolgen. Ouders van leerlingen die volgend schooljaar
naar groep 3 gaan, zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van de groepsindeling
voor volgend schooljaar.
Deze grote groep 3 heeft ook consequenties voor de samenstelling van de groepen 1-2. We
starten volgens schooljaar namelijk maar met twee groepen 1-2. Dat betekent voor de leerlingen
van de groepen a,b en c, die nog niet naar groep 3 gaan, dat ze worden samengevoegd tot twee
groepen. Bij het samenstellen van deze groepen zullen er weloverwogen keuzes worden
gemaakt en zal u zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. De leerlingen die na de Kerst
instromen op school zullen tot het eind van het schooljaar starten in een instroomgroep.
Voor de rest van de groepen zal er volgend schooljaar geen verandering zijn in groepsindeling.
Echter is het nog wel belangrijk om te zeggen dat de huidige groepsindeling voor de toekomst
geen garanties biedt.

Aannamebeleid
Zoals u in de nieuwsbrief van januari al heeft kunnen lezen hebben de basisscholen van de
schoolbesturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep vanaf maart 2022
een gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing van toekomstige vierjarigen. Deze
aanmeldprocedure gaat in voor kinderen vanaf geboortedatum 1 mei 2019.

In de afgelopen jaren zijn er echter al een heel aantal leerlingen met een geboortedatum van ná
1 mei 2019, bij ons op school ingeschreven. Ouders die toen een schriftelijke toezegging hebben
ontvangen krijgen gegarandeerd een plaats voor hun kind op onze school. Echter moeten zij hun
kind nog wel via de officiële weg aanmelden!! Ouders die dit nog niet hebben gedaan ontvangen
volgende week ook nog een persoonlijke brief hierover.
Overigens hebben kinderen met een broer of zus op onze school ook een gegarandeerde plek.
Ook voor die kinderen geldt dat ze nog wel via de officiële weg aanmeldt moeten worden.
Heeft u behoeft aan meer informatie over het aannamebeleid, dan kan u dat vinden op
www.basisscholenapeldoorn.nl .

Paasviering
Op donderdag 14 april houden we de Paasviering in alle groepen. In iedere groep is er aandacht
voor het Paasverhaal. We vieren het ook door middel van een paasbrunch. Bij iedere groep
hangt een lijst waarop u kunt aangegeven wat uw kind voor de Paasbrunch meeneemt. Komt u
gerust even de school binnen om dit in te vullen.
Elk kind neemt die donderdag een bord, beker en bestek in een plastic tas voorzien van naam
mee. Alles gaat namelijk weer vies in de plastic tas mee naar huis. Natuurlijk neemt uw kind ook
beleg of iets dergelijks mee, zoals u op de lijst heeft aangegeven, om te delen. De kinderen
hoeven die dag dus geen lunch mee te nemen naar school. Voor de ochtendpauze wel!
’s Middags sluiten we de Paasviering af door middel van een groepsdoorbroken activiteit door de
hele school.
Aan ouders van leerlingen met een allergie willen we vragen zelf een lunchpakketje samen te
stellen. Dit om misverstanden te voorkomen.

Koningsspelen
Het is inmiddels een traditie, dat De Ploeg meedoet aan de
Koningsspelen. Dit jaar vindt dit leuke en sportieve evenement
plaats op vrijdag 22 april 2022. Het is erg leuk als de kinderen
oranje uitgedost op school komen.
Om 8.30 uur starten we op school in de eigen klas.
-De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 gaan om 9:00 uur sporten
in de Heemgaard. Zij gaan daar onder begeleiding van de

leerkrachten en leerlingen van groep 8 naar toe. Graag deze kinderen al in sportkleding op
school laten komen. De leerkrachten geven de gymtas mee i.v.m. gymschoenen. Groep 3 moet
dus ook de gymschoenen mee naar school nemen.
-Groep 8 haalt vanaf 8:30 uur de kinderen van hun groepje uit de klassen en we verzamelen dan
op het plein om als start te dansen. Daarna wordt er gesport tot 12:00 uur.
-Om 12:00 uur lunchen de kinderen in hun eigen klas (eigen lunch dus meenemen van huis!). Het
middagprogramma vindt ook plaats in de eigen klas en zal bestaan uit rustige activiteiten.
In de gemengde groepjes doen de kinderen allerlei leuke sporten en spellen. Vanaf groep 4 gaan
de kinderen ook sporten in de grote gymzaal. De kinderen dragen gymschoenen of gaan op blote
voeten. Gymkleding is niet nodig. Denkt u a.u.b. om kleding die wel vies mag worden?

Ten Tije
We hebben veel enthousiaste leerlingen op de judomat de afgelopen weken! Super! Ten Tije kan
de leerlingen die interesse hebben in judo 4 vrijblijvende én gratis judo lessen aanbieden. Zo
kunnen ze ervaren of ze een “echte” judo les net zo leuk, of zelfs leuker vinden. Daarnaast kan u
als ouder ook kennismaken met TEN TIJE sport.
Meer weten? Voor judo stuur een mail naar www.4xgratisjudo.nl of naar info@tentijesport.nl
als u zelf wil kennismaken met TEN TIJE sport

Nieuwe collega’s
Onze nieuwe collega’s juf Rosanne en juf Merel stellen zich aan u voor.
Ik ben Merel Meijer, 20 jaar en student Pedagogiek en
Management op Windesheim in Zwolle. In mijn vrije tijd hou
ik ervan om te sporten en vind ik het gezellig om met
vriendinnen af te spreken. Afgelopen februari heb ik mijn
stage op De Ploeg succesvol afgerond en ben ik sindsdien
werkzaam als onderwijsassistent. Hier ondersteun ik op de
maandag en woensdag de leerkrachten en begeleid ik de
leerlingen van groep 7a en b. Bovendien verzorg ik elke
vrijdag de lessen van Het Praktijklab.
Het helpen en ondersteunen van leerlingen biedt mij veel
uitdaging en plezier, daarom kijk ik uit naar mijn nieuwe
avontuur op basisschool De Ploeg.
Groetjes Merel

Ik ben Rosanne, 24 jaar en woon in Apeldoorn. Ik ben sinds kort
begonnen als onderwijsassistent in groep 4/5 en groep 5 op De Ploeg.
Als onderwijsassistent ben ik vooral bezig met het begeleiden van
groepjes of individuele kinderen. Ik vind het erg leuk om met kinderen
te werken en ze te helpen in hun ontwikkeling. Maar daarnaast vind ik
het natuurlijk ook gezellig om een praatje met ze te maken! Ik word erg
blij van het enthousiasme en de spontaniteit van de kinderen. Wat ook
leuk is, is dat ik zelf ook op De Ploeg heb gezeten toen ik kind was.
Dingen van vroeger herken ik nog en sommige leerkrachten ook. Ik heb
het zelf altijd ontzettend naar mijn zin gehad op De Ploeg. Naast De
Ploeg werk ik ook nog als onderwijsassistent op De Wegwijzer in groep
1/2. Naast werk doe ik vooral veel leuke dingen met vrienden en
familie.

Afscheid juf Marloes
Vandaag, na ruim 7 jaar werkzaam te zijn geweest op
De Ploeg, hebben we afscheid genomen van juf
Marloes. De groepen 7 en 8, waar juf Marloes vooral
werkte, hebben afgelopen dinsdag samen een
heerlijke lunch georganiseerd.
Donderdag hebben
de kinderen uit het
Groeilab juf
Marloes
getrakteerd op een
patatje bij de
snackbar.
We zullen je allemaal ontzettend missen, juf Marloes. We wensen je heel veel succes met je
bedrijf, Het Kleine Atelier, waar je je vanaf nu volledig voor kan gaan inzetten

Verhuizing
Nu de bouw van de nieuwe school behoorlijk opschiet en er zicht is op de opleverdatum eind
mei, wordt het tijd om de verhuizing te plannen. We willen natuurlijk dat de leerlingen hier zo
min mogelijk last hebben, daarom zullen we niet tijdens, maar juist aan het eind van het
schooljaar verhuizen. We kunnen dan het volgende schooljaar starten in ons nieuwe gebouw.

De laatste vrijdag voor de zomervakantie, 8 juli, hebben de leerlingen een vrije dag. Daar voegen
we donderdag 7 juli aan toe, zodat we twee dagen de tijd hebben om zowel de school, als het
kinderdagverblijf te kunnen verhuizen. Zoals is voorgeschreven, is hierover overleg geweest met
de medezeggenschapsraad. Zij hebben ingestemd met de extra vrije dag.
De zomervakantie zal dit jaar daardoor één dag eerder dan gepland ingaan. De leerlingen zijn
dus op donderdag 7 en vrijdag 8 juli vrij.

Ouderpanel ouderbetrokkenheid
Ploeg heeft al een aantal jaar een ouderbetrokkenheid 3.0 certificering. In december zou de
school een her-certificering krijgen, die door het vroegtijdig sluiten van de scholen i.v.m. corona
helaas niet door kon gaan. De her-certificering staat nu voor eind juni gepland en we gaan er
vanuit dat het deze keer gewoon door gaat.
Een van de criteria van ouderbetrokkenheid 3.0 is het actief betrekken van ouders bij het
schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken. In het verleden is er een
ouderpanel geweest die een aantal keer per jaar samen met leerkrachten en directie
bijeenkwamen om over school en schoolbeleid te praten. Dit is in de afgelopen jaren verwaterd.
Graag zouden we dit ouderpanel weer nieuw leven in willen blazen.
Heeft u interesse om mee te praten over bijvoorbeeld onderwijs, communicatie en over beleid
bij ons op school? Stuurt u dan een bericht naar ploeg@pcboapeldoorn.nl . We nodigen u dan
uit voor een bijeenkomst in de eerste week na de Meivakantie. De exacte datum en tijd is nog
nader te bepalen.

KDV
Het is weer Lente🌞🌸🌼
Op het kinderdagverblijf zijn wij hier weer volop mee bezig met de kinderen.
We knutselen, we zingen liedjes, en we spelen weer heerlijk en veel buiten.
Met dit weer is het ook weer fijn om in de zandbak te spelen, hierin worden zandtaartjes en
zandkastelen gebouwd.
Bij de lente komen de bloemetjes weer uit🌷🌼🌻
Wij zijn met de kinderen zaadjes aan het planten en ontkiemen🌱in kweekbakjes om ze later in
onze moestuin te zetten.
En dan straks kunnen smullen van onze zelf gekweekte groentes.
Een zonnige lente groet 👋🏻
Team KDV de Ploeg.

Medezeggenschapsraad zoekt leden!
De Medezeggenschapsraad is op zoek naar een enthousiast en gemotiveerd lid om de
oudergeleding te komen versterken.
Algemene informatie
De medezeggenschapsraad van De Ploeg bestaat uit 3 ouders en 3 leden uit het team. De MR
heeft een belangrijke positie binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de
directie neemt, is het verplicht om ouders en het personeel te raadplegen. Dit gebeurt via de
Medezeggenschapsraad, dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De
MR heeft op bepaalde onderwerpen een advies en/of instemmingsrecht. Daarbij moet
bijvoorbeeld gedacht worden aan besteding van financiële middelen, de kwaliteit van het
onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de formatieplanning, visie en beleid van
de school etc.
Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt
de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar
aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. De medezeggenschapsraad
vergadert gemiddeld genomen 1 x per twee maanden.
Zitting nemen in de MR is voor ouders vrijwilligerswerk. U krijgt meer inzicht in het onderwijs en
de organisatie van de school van uw kind(eren). Ook doet u ervaring op met het bedenken en
controleren van het beleid. MR-leden hebben recht op scholing. Bijvoorbeeld over de regels en
de praktijk van medezeggenschap, onderhandelen, vergadertechnieken en strategie. Zo heeft u
ook persoonlijk profijt van extra training en vaardigheden.
Mocht je interesse hebben om lid te worden van de medezeggenschapsraad en het leuk vinden
om een actieve bijdrage te leveren om mee te denken met de school, dan kan u reageren via email mrploeg@pcboapeldoorn.nl . Wij kijken uit naar uw reactie!

***

Hartelijk dank voor het lezen van onze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Maaike Heuvelhorst

