
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Nieuwsbrief mei 2022 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) en belangstellenden, 
 
Nog maar een paar weken te gaan en dan zit dit schooljaar er al weer op. En daarmee komt ook 
het eind van een heel tijdperk van De Ploeg aan de Burgersveld. Leuk is dat we inmiddels al 
meerdere generaties op onze school hebben mogen ontvangen en daarmee ligt er waarschijnlijk 
een schat aan herinneringen aan de school binnen handbereik. Hoe leuk zou het zijn als onze 
laatste Nieuwsbrief in het teken zou staan van deze herinneringen aan De Ploeg aan de 
Burgersveld. Graag zou ik hierbij een oproep willen doen om voor deze laatste Nieuwsbrief van 
het schooljaar leuke anekdotes en herinneringen in woord en/of beeld met ons te delen. U mag 
ze vóór 1 juli via Parro sturen of naar ploeg@pcboapeldoorn.nl   Alvast hartelijk dank. 
 
In de nieuwsbrief van mei vindt u de volgende onderwerpen: 
 
Agenda juni / juli 2022 

Even voorstellen maatschappelijk werk 

Meesters- en Juffendag = Muffendag 

Wisselmiddag 

Verhuizing en opruimen 

IEP Eindtoets 

Parkeeroverlast rond de school 

Nieuws vanuit het KDV 

Nieuws vanuit de BSO 

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad 

 

Agenda juni / juli 2022 
6 juni Tweede Pinksterdag 

7-10 juni Leerlingen vrij  
15 juni Hoofdluiscontrole 

20 –24 juni Cito-toetsen 

24 juni Her-certificering ouderbetrokkenheid 3.0 

27 juni-1 juli LLO-gesprekken 

30 juni Portfolio mee naar huis 

4 juli Muffendag (meesters- en juffendag) 
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5 juli Wisselmiddag / afscheid groep 8 

6 juli Laatste schooldag  

7 juli EXTRA VRIJE DAG i.v.m VERHUIZING! 

8 juli Geplande vrije dag leerlingen = VAKANTIE 

 

Even voorstellen maatschappelijk werk 
Mijn naam is Yvette Schut en ik zal de werkzaamheden van Berna Velderman gedurende haar 
afwezigheid/verlof, van mei tot in ieder geval eind 2022, overnemen.  
 
Wanneer kun je als ouders/verzorgers terecht bij mij? 
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 dan in gesprek gaan 
met mij als schoolmaatschappelijk werkster. 
 
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 lusteloos of juist overactief; moeite 
hebben met het uiten van emoties, het aangaan van contacten met 
leeftijdsgenoten of bijvoorbeeld pesten. Ook kun je met vragen over 
echtscheiding, financiën, sporten en/of activiteiten in de buurt bij mij 
terecht. 
 
Mocht u een vraag hebben, graag iets willen delen of even willen kennismaken, dan is dat 
natuurlijk mogelijk. Neem dan gerust contact op met mij en dan plannen we een moment in. U 
kunt mij bereiken via telefoonnummer: 06 652050640 of per mail via: y.schut@stimenz.nl 
 
Vriendelijke groet, 
Yvette Schut  
Schoolmaatschappelijk werkster 

Meesters- en Juffendag = Muffendag 
Op maandag 4 juli vieren we een schoolbrede Muffendag. Dat betekent dat elke groep met 
zijn/haar juf of meester een feestje viert in de groep. Elke groep heeft een eigen invulling van 
deze dag en zal hierover ook met de ouders communiceren.  
De kinderen mogen die dag verkleed op school komen, maar dat hoeft natuurlijk niet. De 
meesters en juffen vinden het heel erg leuk om tekeningen en/of zelfgemaakte knutsels te 
krijgen van de kinderen. Cadeautjes zijn echt niet nodig! 
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Wisselmiddag 
Op dinsdag 5 juli is de wisselmiddag. Dat betekent dat de leerlingen van alle groepen (m.u.v. 
groep 8) kennis gaan maken met de leerkracht van volgend schooljaar. Na de lunchpauze, om 
12.30 uur wisselen de leerkrachten door naar een andere groep. Normaal wisselde de groep, om 
alvast een kijkje te kunnen nemen in het lokaal waar ze dat volgende schooljaar zouden 
beginnen, maar dit jaar is dat natuurlijk wel anders vanwege de verhuizing naar een ander 
gebouw.  
 
Welke leerkrachten en welke ondersteunende medewerkers voor welke groep komen, wordt 
met u gecommuniceerd zodra de formatie helemaal rond is.  

Verhuizing en opruimen 
Zoals gepland gaan we op donderdag 7 juli en vrijdag 8 juli verhuizen naar de nieuwe locatie aan 
de Holtrichtersveld 3. De kinderen hebben, zoals ook al eerder is gecommuniceerd, een extra 
dag vrij! De laatste schooldag is dus op woensdag 6 juli.  
 
Voor die tijd beginnen we al met het grondig opruimen van het gebouw. U zal begrijpen dat we 
onnodige spullen niet gaan meeverhuizen. Dat betekent dat bijvoorbeeld gevonden voorwerpen 
niet meegaan, maar worden weggegooid of worden gedoneerd aan de Kringloop.  
 
Mist uw kind bijvoorbeeld gymspullen, schoenen of een jas? Kijkt u dan ruim op tijd of deze 
mogelijk nog op school liggen bij de gevonden voorwerpen. We verbazen ons erover dat er zo 
veel spullen op school liggen die nooit door iemand worden geclaimd.  

IEP Eindtoets  
Elke jaar wordt de basisschoolperiode van groep 8 afgesloten met een Eindtoets. Basisscholen 
zijn dit verplicht vanuit de overheid. De eindtoets laat zien welk niveau leerlingen hebben op het 
gebied van taal en rekenen. Dat heeft twee doelen: 

1. De eindtoets laat zien welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is 
daarmee een aanvulling op het schooladvies dat een leerling krijgt. De eindtoets is geen 
examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets. Als het toetsadvies hoger 
is dan het schooladvies, moet de school het schooladvies heroverwegen en eventueel 
bijstellen. 

2. De eindtoets geeft inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het 
Onderwijs gebruikt deze informatie om het totaal oordeel over de school te bepalen. 
Scholen kunnen aan de hand van de resultaten hun eigen onderwijs zo nodig aanpassen. 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

Binnen Stichting PCBO Apeldoorn is een aantal jaar geleden gekozen voor de IEP Eindtoets. De 
IEP Eindtoets meet voor lezen en taalverzorging de referentieniveaus 1F en 2F.  Voor rekenen 
worden de referentieniveaus 1F, 1S en 
2F gemeten. Het basisniveau 1F is het 
niveau dat een leerling aan het einde 
van de basisschool tenminste zou 
moeten beheersen. Het 1S 
niveau (streefniveau) is voor leerlingen 
die meer aankunnen. 
Referentieniveaus zijn geïntroduceerd 
om het niveau van taal en rekenen te 
verhogen en om drempels weg te 
nemen tussen verschillende 
onderwijssoorten (zie figuur).  

Vorige week kwamen de resultaten van de afgelopen Eindtoets binnen. We zijn trots dat we 
kunnen zeggen dat de meeste leerlingen van groep 8 hun eigen gestelde doelen hebben 
behaald! Gefeliciteerd allemaal! Ook zijn we blij dat het gemiddelde van de groep boven landelijk 
gemiddelde lag. Deze meting wordt namelijk door de Inspectie van het Onderwijs meegenomen 
in de beoordeling van onze school. 

Parkeeroverlast rond de school 
Helaas hebben we klachten gekregen van omwonenden, dat bij het halen en brengen van de 
kinderen, overlast wordt veroorzaakt door “wild-geparkeerde” auto’s. Door het niet parkeren op 
de daarvoor bestemde plekken, maar voor uitritten van omwonenden ontstaan vervelende 
situaties en irritaties. Graag uw aandacht hiervoor. Waar mogelijk willen we u nadrukkelijk 
vragen om te voet of met de fiets te komen. 

Nieuws vanuit het KDV 
Hoi hoi 👋🏻 , 
Hier een kort berichtje van Kinderdagverblijf de Ploeg. 
Wij zijn samen met de kinderen al druk bezig met opruimen en uitzoeken van het oude 
speelgoed, wat kunnen we meenemen en wat nog leuk is om mee te spelen. 
Want over een aantal weken is het zover: gaan we verhuizen naar het nieuwe gebouw, ons 

nieuwe stekkie 🥰. 
We zijn nieuwsgierig en gaan dan ook af en toe met de kinderen wandelen en dan kijken bij de 
bouw van de nieuwe school. 

Wauw en wat wordt het al mooi 😍. 
 
Warme groet, 
Team KDV de Ploeg. 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

Nieuws vanuit de BSO 
De maand mei begon met de vakantie-BSO. 
De oudste kinderen hebben tijdens de vakantie-BSO een gezellig uitje gemaakt naar het 
bowlingcentrum in de stad. Zij gingen met de stadsbus. Dit was erg leuk en gezellig. De kinderen 
hebben genoten. Ondertussen zijn de jongste kinderen een stukje gaan wandelen en 
uitgekomen bij de kinderboerderij. Hier hebben zij kunnen knuffelen met de baby-geitjes. Als 
afsluiting hebben de kinderen kunnen genieten van een heerlijk ijsje. 
 
Ook zijn we ondertussen bezig met de voorbereidingen van de verhuizing naar het nieuwe 
gebouw. Wij zijn al druk bezig met opruimen. Er zijn nog genoeg spullen om op te maken, dus wij 
zijn druk met verschillende knutselactiviteiten. Zo hebben de kinderen doosjes versierd met 
foam-klei, mooie figuren gemaakt met hout, spijkers en wol. Verder hebben we natuurlijk 
heerlijk weer gehad waardoor we lekker buiten te konden spelen. En hebben wij een leuke 
workshop ‘free running’ gehad. De kinderen vonden dit super leuk en hebben leuk mee gedaan. 
 
Lieve groet, 
PM’ers BSO de Ploeg 
 

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad 
 
Verkiezingen nieuw MR-lid oudergeleding 
Als MR streven wij ernaar om de verdeling tussen personeels- en ouderleden evenredig te 
houden. Dat betekent in het geval van de Ploeg een verdeling van drie teamleden en drie 
ouderleden.   
Omdat er binnen de huidige MR een plek vrij is gekomen binnen de oudergeleding, is er via de 
nieuwsbrief van de school een oproep geplaatst voor het werven van een nieuw MR-lid.  
We zijn erg blij dat hier drie positieve reacties op zijn gekomen! 
Dit betekent ook dat er een verkiezing uitgezet moet worden.  
 
Hoe ziet zo’n verkiezing eruit? 
Binnenkort krijgt elk gezin, via de oudste leerling, één stembiljet. Middels dit stembiljet kunt u 
een stem uitbrengen op één van de kandidaten. Zij stellen zich hieronder aan u voor.  
Het stembiljet dient u in de stembus in de hal van de school te deponeren.  
Op donderdag 23 juni om 14.00 uur legen twee MR-leden de stembus. De uitslag van de 
stemming zal in de daarop volgende nieuwsbrief met u worden gedeeld.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

Hallo, mijn naam is Jamie de Boer en ik ben de moeder van Twan (groep 6). Ik heb thuis nog twee 
dochters die nog niet naar de basisschool gaan, Emma (3 jaar) en Riley (1 jaar). 
 
De reden dat ik mij verkiesbaar stel, is dat ik het als ouder belangrijk vind om mee te praten over 
onderwerpen die direct raken aan onderwijs en andere zaken die invloed hebben op de leerlingen 
van De Ploeg. Het is een groot recht dat wij als ouders mee mogen praten over de visie en beleid 
van de school en kwaliteit van het onderwijs. 
Ik heb geen ervaring in het onderwijs, maar dat vind ik een pluspunt. Daardoor is het makkelijk om 
onbevooroordeeld een onderwerp van verschillende kanten te bekijken. Ik vind het belangrijk om 
belangen mee te wegen en op zoek te gaan naar de balans hierin. Ik denk dat hier ook mijn kracht 
in ligt. 
 
Verder omschrijf ik mijzelf als een enthousiast en positief ingesteld persoon. Ik ben een kritische 
denker, maar wel gericht op oplossingen en het verbeteren van een situatie. Dus een positieve en 
opbouwende past bij mij en ik denk ook bij De Ploeg. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ik ben Marieke de Glopper, moeder van Teun uit groep 4 en Eva uit groep 1.  
 
Als ouderlid van de MR krijg je de kans om namens de ouders van De Ploeg vragen te stellen, mee 
te denken in het onderwijsbeleid en te horen hoe er handen en voeten worden gegeven aan de 
visie en missie van de school. De Ploeg: een plek waar onze kinderen veel van hun tijd 
doorbrengen, een plek waar ze zich veilig en gezien voelen en waar ze de kans krijgen om zichzelf 
zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij! 
Ik ben zelf 15 jaar leerkracht op een basisschool waar ik vooral lesgeef aan de bovenbouw. Ik hoop 
als ouderlid van de MR mijn professionele kennis over het onderwijs nu in de rol als 'moeder' te 
kunnen toepassen. Mochten jullie mij kiezen zal ik proberen de stem van 'ons als ouders' te laten 
horen op een open, eerlijke en duidelijk manier.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

*** 
Hartelijk dank voor uw aandacht voor deze nieuwsbrief. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het team van IKC De Ploeg, 
Maaike Heuvelhorst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


