Nieuwsbrief maart 2022
Beste ouder(s), verzorger(s) en belangstellenden,
We hebben alweer een week vakantie achter de rug. Hopelijk heeft u samen met uw kind(eren)
kunnen genieten van het redelijk mooie weer en ook van de Koningsdag van afgelopen
woensdag. Fijn dat er na twee jaar weer ruimte is om samen met elkaar feest te kunnen vieren
en te kunnen genieten van elkaars gezelschap. Ook op school vinden we dit heel erg fijn.
Afgelopen weken hebben we u als ouder weer mogen verwelkomen op school en hebben we de
draad kunnen oppakken van bijvoorbeeld het gezamenlijk afsluiten van de thema’s. Laten we
vooral hopen dat dit zo blijft
In de nieuwsbrief van april vindt u de volgende onderwerpen:

Agenda mei 2022
Paasviering
Rekenverbetertraject
Koningsspelen
Afval scheiden: Cleanwise
Nieuwbouw
Ouderpanel ouderbetrokkenheid
CIOS studenten op school

Agenda mei 2022
t/m 8 mei
9 mei
11 mei
Vanaf 16 mei
26 mei
27 mei

Meivakantie
Bag2School inzameling textiel
Hoofdluiscontrole
E-waste inzameling
Hemelvaartsdag
Vrije dag

Paasviering
Op donderdag 14 april hebben we de Paasviering in alle groepen gevierd. Het was een groot
succes. Hieronder vindt u een kleine impressie van de dag.

Rekenverbetertraject
In de nieuwsbrief van februari heeft u kunnen lezen dat we op school meer aandacht en tijd
besteden aan Rekenen. De groepen 3 t/m 8 hebben inmiddels het programma Bareka ingezet
om te kijken waar de mogelijke hiaten van de groep, maar ook van de individuele leerlingen
liggen. Naar aanleiding daarvan is per groep gekeken wat er nodig is en zijn repareerplannen
opgesteld. Ook hebben de leerkrachten met individuele leerlingen besproken waar aan gewerkt
moet worden en zijn er samen met die leerlingen plannetjes gemaakt.
Het is nog te vroeg om u te kunnen vertellen over eventuele resultaten, maar we houden u zeker
op de hoogte.

Koningsspelen
Op de zonnige vrijdag 22 april waren de Koningsspelen op school. De groepen 1 t/m 3 gingen
onder begeleiding van leerlingen van groep 8 naar De Heemgaard waar allerlei leuke activiteiten
werden georganiseerd en begeleid door de studenten van die middelbare school. Bedankt voor
jullie gastvrijheid!

Op De Ploeg zelf waren ook allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Zo leuk om te zien hoe er
groepsdoorbroken samen wordt gewerkt en gespeeld. Het was weer een geslaagd feest.

Afval scheiden: Cleanwise
De Ploeg neemt sinds een aantal weken deel aan het Cleanwise
programma van Circulus Berkel. Cleanwise is een basisscholenprogramma
van Circulus waarbij er op basisscholen afval wordt gescheiden en waar
kinderen hierover voorlichting krijgen. Plastic, papier en GFT-afval worden
daarbij in de normale inzamelroute van Circulus meegenomen. Zo
scheiden kinderen hun afval zoals ze dat thuis ook doen én bespaart de
school op restafval.
Heel toevallig sluit dit project mooi aan bij het onderzoek dat de leerlingen van groep 3 in de
afgelopen periode hebben gedaan naar het scheiden van afval. De kinderen van groep 3 waren
uit eigen initiatief bezig om zwerfafval rond de school op te ruimen. Omdat de kinderen erachter
kwamen dat op school anders met afval wordt omgegaan dan thuis, zijn ze in de klas een
onderzoek gestart.

Thuis wordt er afval gescheiden in verschillende kleuren containers, maar op school gaat alles in
één container. Groep 3 heeft zodoende een week lang het gft, het papier en het plastic
gescheiden in de klas. Daarna hebben de kinderen uitgerekend wat dit zou betekenen voor de
hele school: Hoeveel gescheiden afval hebben we als we met de hele school een week alles
zouden scheiden?
De uitkomst van dit onderzoek is door Guus en Julian aan juf
Maaike gepresenteerd.
Het gaat om een
enorme hoeveelheid
afval wat de school zou
kunnen scheiden. Groep
3 is dan ook erg blij dat
we met de hele school
dit ook echt gaan doen.
We hebben in de

klassen nieuwe prullenbakken en de kinderen doen erg goed hun best om alles in de juiste bak te
gooien. Zo helpen we de natuur samen een handje!
Goed gedaan groep 3!

Nieuwbouwjournaal
Het afgelopen half jaar zijn een aantal leerlingen van groep 8 samen met juf Jessica heel druk
geweest met het maken van het Nieuwbouwjournaal. In het Nieuwbouwjournaal houdt groep 8
samen met een andere groep de leerlingen, leerkrachten en ouders op de hoogte van de
ontwikkelingen van de nieuwbouw van onze school. Deze maand is alweer aflevering 8
uitgekomen. En omdat juf Jessica heel erg druk is met haar studie en met andere
werkzaamheden binnen de school, heeft ze het stokje overgedragen aan juf Dionyse.
Hieronder vindt u de link naar aflevering 8 van het Nieuwbouwjournaal.
Nieuwbouwjournaal - aflevering 8

Ouderpanel ouderbetrokkenheid
In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor het ouderpanel ouderbetrokkenheid. Helaas zijn
hier geen reacties op gekomen. Daarom nogmaals een oproep voor ouders om deel te nemen
aan het ouderpanel.

Ploeg heeft al een aantal jaar een ouderbetrokkenheid 3.0 certificering. In juni staat de hercertificering gepland. 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? We nodigen
u van harte uit voor een bijeenkomst op woensdag 11 mei om 19.30 uur op school.

CIOS studenten op school
De afgelopen weken zijn er tijdens de pauzes studenten van het CIOS uit Arnhem op school
aanwezig. Vanuit hun opleiding hebben zij de opdracht gekregen om samen met school te
werken aan een doel wat betreft beweging/spelen op school. Met het oog op de verhuizing naar
de nieuwe locatie en het gezamenlijke plein met De Marke, leekt het ons goed om samenwerkspellen met de leerlingen te doen. Hoewel er nog geen afspraken zijn gemaakt met De Marke
over de ‘verdeling’ van het nieuwe plein, weten we natuurlijk wel dat de kinderen van beide
scholen elkaar gaan tegenkomen op het plein. En naast dat is samen leren spelen natuurlijk een
heel mooi doel om aan te werken.

***
Hartelijk dank voor het lezen van onze nieuwsbrief en een fijne vakantie verder gewenst.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Maaike Heuvelhorst

