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Nieuwsbrief juni / juli 2022 
 

Beste ouder(s), verzorger(s) en belangstellenden, 
 
Volgende week is de laatste week van onze school aan het Burgersveld. Het meeste schoolwerk zit er 
voor de kinderen op. We zien ook dat ze toe zijn aan vakantie. Je zou na de afgelopen maanden, waarin 
het ‘gewone’ leven weer dagelijkse kost is, bijna vergeten dat afgelopen jaar toch ook wel weer een 
bijzonder jaar is geweest. We hebben te maken gehad met een avondklok en een vervroegde 
kerstvakantie door de harde lockdown. Veel leerlingen, maar ook hele groepen hebben naast de 
lockdown ook te maken gehad met thuisonderwijs. Er is door het team, ouders en ook de leerlingen 
gedaan wat in hun mogelijkheid lag om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat is denk ik 
heel goed gelukt. Hartelijk dank daarvoor. We sluiten het jaar positief gestemd af. Op naar een nieuwe 
school. We hebben er zin in! 
 
Ik wens u alvast een heel fijne zomervakantie toe en kijk er naar uit u volgend schooljaar aan de 
Holrichtersveld te kunnen verwelkomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van IKC De Ploeg, 
Maaike Heuvelhorst 

 
In de nieuwsbrief van mei vindt u de volgende onderwerpen: 
 
Agenda juli 2022 

Samen naar de nieuwe school op de laatste schooldag. 

De start van het nieuwe schooljaar in het nieuwe schoolgebouw 

Update rekenverbetertraject 

Meesters- en Juffendag = Muffendag 

Wisselmiddag 

Vrij i.v.m. verhuizing! 

Formatie 

Inventarisatie broertjes en zusjes 

Schoolreisje 

Nieuws vanuit het KDV 

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad 
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Agenda juli 2022 
4 juli Muffendag (meesters- en juffendag) 

5 juli Wisselmiddag / afscheid groep 8 

6 juli Laatste schooldag / 13.00 uur optocht naar nieuwe 

school 

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

8 juli Geplande vrije dag leerlingen = VAKANTIE 

22 augustus Eerste schooldag Holtrichtersveld 3 

 

Samen naar de nieuwe school op de laatste schooldag. 
Woensdag 6 juli is de laatste dag in ons oude gebouw en willen we de kinderen graag kennis laten maken 
met ons prachtige nieuwe schoolgebouw. 
Om 13.00u brengen de kinderen in een feestelijke optocht hun la naar het lokaal in de nieuwe school. Om 
er een kleurrijk geheel van te maken mogen de kinderen een feesthoedje, slinger om of feestelijke haar! 
We zouden het erg leuk vinden als de ouders hier ook bij aanwezig zijn en een haag vormen vanaf de 
kleuteringang/uitgang tot aan de nieuwe school. Daar zal Maaike met een grote sleutel de school openen. 
De kinderen gaan met hun eigen leerkracht de school binnen om alles te bekijken. Ouders moeten helaas 
nog even geduld hebben en mogen pas na de zomervakantie mee naar binnen. 
Na het bezoek aan het Holtrichtersveld lopen de leerkrachten met hun eigen klas weer terug naar het 
Burgersveld. Hier sluiten de kinderen met de leerkracht het schooljaar af. Na schooltijd is het mogelijk om 
nog een rondje door de school te lopen om afscheid te nemen van het schoolgebouw wanneer daar 
behoefte aan is. 

De start van het nieuwe schooljaar in het nieuwe schoolgebouw 
Sloffenschool 
In het nieuwe schoolgebouw is De Ploeg een zogenaamde sloffenschool. Sloffen, crocs, slippers, 
binnenschoenen, gymschoenen, sokken, het mag allemaal, als binnen de buitenschoenen maar uit zijn. 
We hebben hier bewust voor gekozen. Kinderen vinden het vaak heel prettig om binnen hun schoenen 
uit te kunnen doen. Tevens is het hygiënischer, rustiger en stiller in de school. Het zal voor de  kinderen 
snel duidelijk zijn dat er een verschil is tussen (met je buitenschoenen) buitenspelen en (met je sloffen) 
binnen spelen of werken.   
 
De leerlingen uit groepen op de begane grond, kunnen hun schoenen in de garderobekasten bij de eigen 
klaslokaal zetten. Leerlingen op de bovenverdieping zetten hun schoenen in de daarvoor bestemde 
vakken onder de trap. De ‘sloffen of binnenschoenen’ kunnen gewoon op school blijven. 
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In iedere groep zijn twee paar crocs aanwezig die leerlingen aan kunnen doen als ze naar het toilet willen. 
Op deze manier hoeven de kinderen die ervoor kiezen op hun sokken te lopen, niet op hun sokken naar 
het toilet. 
Natuurlijk begrijpen we ook dat het voor ouders niet heel prettig is om bij het brengen van uw kind uw 
schoenen uit te moeten doen. Dat mag natuurlijk wel. Wilt u dit niet, dan vragen we u om extra goed uw 
voeten te vegen!  

 

Eerste schooldag 
De eerste schooldag na de zomer is dit jaar natuurlijk een heel bijzondere schooldag. We gaan het nieuwe 
schoolgebouw écht in gebruik nemen. U bent die ochtend natuurlijk ook van harte welkom om een kijkje 
te komen nemen. Lukt u dat de eerste dag niet, dan kan u natuurlijk ook een keer op een andere dag met 
uw kind meekomen. 

 

Officiële opening 
Op woensdag 24 augustus is de gezamenlijke officiële opening van De Marke en De Ploeg. Naast het 
bestuur van beide stichtingen zal ook de wethouder van onderwijs, Henk van den Berge, aanwezig zijn. 
We hebben ervoor gekozen om ouders hiervoor niet uit te nodigen, omdat dat té druk wordt.  
De buurtbewoners zullen een uitnodiging ontvangen om op woensdag 24 augustus tussen 15.00 en 16.00 
een kijkje te komen nemen in beide scholen. 

 
Voor de ouders van De Marke en De Ploeg scholen organiseren we, samen met de ouderraad van beide 
scholen, op vrijdag 2 september een gezamenlijk feestelijk moment in vorm van een groots pleinfeest. 
Een uitnodiging hiervoor ontvangt u aan het begin van het nieuwe schooljaar, maar zet u het alvast in uw 
agenda. 

 

Ingangen nieuwe schoolgebouw  
Het nieuwe schoolgebouw heeft verschillende ingangen. De ingang van de onderbouw, groepen 1 t/m 3 
ligt aan de kant van het Schoutenveld (zie 1 op de plattegrond). De ingang van de groepen 4 en 5 ligt 
naast de hoofdingang (zie 2 op de plattegrond). En de groepen die op de bovenverdieping zitten (groepen 
5-6 t/m 8) gaan via de hoofdingang naar binnen (zie 2 op de plattegrond). 

 

Parkeren 
Bij de hoofdingang van het schoolplein (zie A op de plattegrond) is de fietsenstalling van de school. De 
kinderen kunnen daar hun fiets tussen de ‘nietjes’ parkeren. We willen u met nadruk vragen om zoveel 
mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. Dit om te voorkomen dat er verkeersoverlast en 
ook gevaarlijke situaties ontstaan aan het Schoutenveld (zie B op de plattegrond) of het Holrichtersveld 
(zie C op de plattegrond). Tussen 8.15 en 8.30 uur komen er namelijk rond de 450 leerlingen naar school!  
 
Mocht dit voor u echt niet mogelijk zijn, dan kunt u uw kind met de auto afzetten aan het Schoutenveld. 
Bij de parkeerstrook aan het Schoutenveld is het zoveel mogelijk de bedoeling om te fungeren als een 
‘kiss and ride’ zone. En kijkt u alstublieft uit voor overstekende kinderen en het overige verkeer!!  



 

  Integraal Kindcentrum: open en gastvrij 

NIEUWSBRIEF 
 

 
 

Samen één schoolplein 
Nu De Ploeg en De Marke samen één schoolplein gaan delen is het natuurlijk wel goed om op alle niveaus 
afspraken te maken. Op teamniveau zijn er al een aantal ontmoetingen geweest om kennis te maken, 
maar ook om bijvoorbeeld afspraken te maken over praktische zaken als pauzes.  
 
De ouderraad van beide scholen hebben al met 
elkaar kennisgemaakt en zijn samen een 
geweldig pleinfeest aan het organiseren.  
 
En ook op leerlingniveau heeft de eerste 
kennismaking plaatsgevonden. De leerlingen 
hebben het samen gehad over hoe we 
gezamenlijk en op een Kanjermanier op het 
plein kunnen spelen. Mooi om te merken dat 
de ideeën daarover van beide kanten hetzelfde 
zijn en dat ze er vooral heel veel zin in hebben. 
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Pauzes  
De pauzetijden zullen, door het samen gebruikmaken van het plein, een beetje anders worden. De 
middag blijft hetzelfde, maar de ochtendpauze is een half uur vroeger. De kinderen zullen daardoor na de 
pauze gaan eten en drinken in plaats van voor de pauze. Dit maakt voor de kinderen waarschijnlijk niet 
zoveel uit. 
 
Het doel is om op termijn de kinderen van beide scholen samen op het plein te laten spelen. We gaan dit 
vanaf beide kanten goed begeleiden en monitoren.  

 

Schoolmaterialen 
Uw kind krijgt op school alleen in groep 3 eenmalig materialen uitgereikt om het schoolwerk te kunnen 
doen. Het gaat hierbij om:  
  
- 12 kleurpotloden   
- 1 grijs potlood (HB)   
- 1 gum   
- 1 balpen   
- 1 whiteboardstift   
- 1 etui  
- 1 liniaal   
- 1 koptelefoon  
  
In groep 4 wordt dit door school aangevuld met:   
- 1 vulpen (of bijv. Stabilo)   
- 1 markeerstift.  
  
Deze materialen gaan in de zomervakantie mee naar huis. Uw kind is uiteraard zelf verantwoordelijk voor 
zijn of haar eigen spullen. Graag zien we dan ook dat bovengenoemde materialen (dit geldt voor de 
groepen 4 t/m 8) na de zomervakantie weer mee worden gebracht naar school. Voor eventuele 
aanvulling kan dan in de zomervakantie worden gezorgd. Een plakstift erbij kan ook handig zijn.  

  

Luizenzakken  
De eerste luizenzak wordt betaald door de school. Bij goed gebruik gaan deze wel een schoolleven lang 
mee. In het geval dat de luizenzak van uw kind toch aan vervanging toe is of zoek is geraakt, kost een 
nieuwe € 5,00!  

  

Schoolkalender en schoolgids  
Om kosten en het milieu te sparen, geven we geen fullcolour schoolkalenders en schoolgidsen meer mee 
naar huis. Toch zijn dit belangrijke documenten! Lees ze daarom goed door, om misverstanden te 
voorkomen. De schoolkalender en de schoolgids zijn nu al te vinden op onze website. Hier vindt u ook 
andere belangrijke documenten. 
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De schoolkalender is opgenomen in het ouderportaal. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn de 
gegevens ook in de Parro-agenda te vinden. Met een Android telefoon is deze Parro-agenda eenvoudig te 
koppelen aan uw eigen digitale agenda. Met een iPhone is dit helaas niet mogelijk. 

 

Update rekenverbetertraject 
In de nieuwsbrief van februari en april 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.  
Voor het eind van dit schooljaar hadden we een doel gesteld, namelijk: in alle groepen een realiseren wij 
een vaardigheidsgroei die bij de vastgestelde schoolnorm. Ik ben blij om u te kunnen vertellen elke groep 
deze vaardigheidsgroei heeft behaald.  
Een heel mooi begin, maar natuurlijk zijn we er nog niet. Begin schooljaar 2022-2023 nemen wij de 
Bareka toetsen opnieuw af. Rekenen blijft centraal staan als actiepunt binnen de school. Middels de 
nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

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! 

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.  

Vrij i.v.m. verhuizing! 
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.  
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Formatie 
Hieronder vindt u de formatie van volgend schooljaar en een kort toelichting.  
 
• De groepen 3 t/m 7 schuiven ongewijzigd door naar het volgende leerjaar. De combigroep 4/5A        
wordt 5/6A.  
• Na de kerstvakantie starten we met een instroomgroep voor de allerjongsten. Te zijne tijd laten 
we u weten welke leerkrachten voor deze groep gaan.  
• Juf Eva Scherer Jansen gaat ons helaas verlaten. Zij start met de pabo volgend schooljaar. 
Daardoor is er een vacature voor een onderwijsassistent bij de groepen 6 en 7. Hopelijk kunnen we die in 
het nieuwe schooljaar snel invullen. 
• Juf Larissa en juf Dionyse komen weer bij ons terug. Juf Larissa vervangt juf Annique tijdens haar 
zwangerschapsverlof en juf Dionyse vervangt juf Joenne tijdens haar zwangerschapsverlof. Het verlof van 
zowel juf Annique als van Juf Joenne eindigt na de kerstvakantie.   
• Juf Petra is nog druk bezig met haar studie en heeft daarvoor een dag studieverlof. Op de vrijdag 
geeft ze weer gymlessen aan de andere groepen. 
• Meester Rutger van Accres blijft ook een dag in de week de gymlessen verzorgen.  
• Een aantal factoren die hierboven staan genoemd maken dat deze formatie in de loop van het 
schooljaar nog verandert. De groepssamenstelling blijft echter het hele schooljaar onveranderd.  

 
 

groep leerkrachten ondersteuning 

1-2 a juf Dicky en juf Ronkje  juf Judith 

1-2b juf Eva en juf Esther  juf Judith 

3a juf Dyonne en juf Petra  juf Rosanne 

3b juf Trudi en juf Larissa  juf Rosanne 

4 juf Loes en juf Swaniek  juf Rosanne 

5b juf Anne-Marie en meester Ben  juf Rosanne 

5/6a meester Bart  juf Rosanne 

6b meester Ben en juf Dionyse  vacature 

7 juf José en juf Simone  vacature 
8a juf Cilia en meester René  juf Jessica 

8b juf Rianne en juf Dionyse  juf Jessica 

 
 

We hebben opnieuw keuzes gemaakt om de werkdruk van leraren volgens de CAO-afspraken te 
verminderen en de leerlingen meer aandacht te geven. Voor komend schooljaar zijn de volgende 
keuzes gemaakt:  
• We blijven werken met 11 groepen. Hiermee zijn alle beschikbare lokalen gevuld.  
• Juf Jessica werkt als leraarondersteuner en juf Judith en juf werken als 
onderwijsassistent. We hopen nog snel een derde onderwijsassistent aan te kunnen nemen.  
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• Een dag in de week verzorgt juf José de lessen voor de kinderen die extra uitdaging nodig 
hebben in het Groeilab.  
• Een dag in de week verzorgt juf Simone lessen voor meer praktijkgerichte leerlingen in 
het Praktijklab en start zij de Klusklas op. (Hierover hoort u later meer) 
• Er is extra ondersteuning voor kleine groepen en individuele leerlingen door juf Bea.  
 
Het was weer een hele puzzel, maar we zijn erg blij dat elke groep een leerkracht heeft. Van 
andere scholen binnen Apeldoorn komen berichten dat het bemensen van de groepen met het 
steeds groter wordende leraren tekort helemaal niet meer zo vanzelfsprekend is. 

Inventarisatie broertjes en zusjes 
Met de komst van het nieuwe aannamebeleid van de schoolbesturen is 
het voor de school steeds belangrijker om goed zicht te hebben op 
mogelijk beschikbare plaatsen voor 4-jarigen. Kinderen met broertjes 
en/of zusjes op school hebben een plaatsgarantie. Graag zouden we 
broertjes en/of zusjes, die in de komende twee jaar gaan instromen, op 
tijd in beeld willen hebben. Doordat we weten hoeveel leerlingen met 
plaatgarantie in per periode zullen instromen  kunnen we de instroom 
van leerlingen beter beheren. Via de QR-code hiernaast, komt u bij een 
formulier waar u de naam en geboortedatum van uw zoon en/of 
dochter die in schooljaar 2022-2023 of 2023-2024 gaat instromen, kan doorgeven.  

Schoolreisje 
Hoera! De leerlingen die volgend schooljaar in groep 1 t/m 7 zitten, gaan op schoolreisje.  
 
Groep 1 en 2 gaan maandag 5 september naar de Juliana Toren. 
Kinderpretpark Julianatoren is te gek! Met meer dan 60 attracties en 
shows wordt het zeker genieten. Misschien ontmoeten de kinderen Jul 
& Julia wel in het echt! De bedoeling is dat kinderen met auto’s naar 
het park worden gebracht. Als u deze datum nu alvast kunt vrijhouden 
in uw agenda, zou dat erg fijn zijn. 
 

 Groep 3 en 4 gaan dinsdag 6 september met de bus naar Dinoland 
in Zwolle. Daar ontmoeten ze meer dan 100 dinosaurussen, 
kunnen ze dino’s kleien, fossielen zeven en goudzoeken. Voor wie 
dit allemaal niet spannend genoeg is: er is ook een hoogte- en 
laagteparcours, een klimwand, minigolf en een skelterparcours! En 
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alle kinderen kunnen zich prima vermaken in de grote buiten- en binnenspeeltuin. 
 
De groepen 5, 6 en 7 maken dinsdag 6 september een wereldexpeditie in één dag. Zij gaan met 
de bus naar Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Als echte globetrotters reizen ze door de jungle, 
het poolgebied en de savanne, waar ze nieuwe werelden ontdekken, oog in oog met wilde 
dieren staan en spannende avonturen beleven. Er is een 
(overdekt) XL-speelparadijs, een klimparcours en er zijn 
aquaria met tropische vissen. Met de klas naar 
WILDLANDS is niet zomaar een schoolreis: het is een 
expeditie over de wereld. Actief, leerzaam en leuk! 
  
De kinderen die volgend schooljaar in groepen 8 zitten, moeten nog even geduld hebben: zij 
gaan aan het einde van het schooljaar op een fantastisch afscheidskamp.  
 
Zoveel mogelijk leerkrachten en stagiaires gaan mee als begeleider van de schoolreisjes. 
Uiteraard gaan de leden van de ouderraad ook mee. Als er dan nog begeleiders nodig zijn, zullen 
leerkrachten de ouders die vaker helpen bij schoolactiviteiten als eerste persoonlijk benaderen 
om het schoolreisje te begeleiden. 
 
De schoolreisjes worden samen met de ouderraad georganiseerd en voor een deel betaald uit de 
ouderbijdrage. Daarnaast wordt voor ieder kind van groep 1 t/m 7 een eigen bijdrage gevraagd. 
Direct na de zomervakantie ontvangt u via Schoolkassa een betaalverzoek. Ook ontvangt u dan 
een brief met de exacte begin- en eindtijden en andere praktische informatie. 
 
Vriendelijke groeten de schoolreiscommissie, 
Ouderraad:  Naomi Wielart en Ester de Jong 
School:  Swaniek van der Woude, Ester van Bussel en Ben Buitenhuis 

Nieuws vanuit het KDV 
Hoi Hoi      , 
 
Hier een kort berichtje van kinderdagverblijf de Ploeg. 
Voor ons drukke weken op de planning. 
Ja, eindelijk is het zover. 
We gaan vrijdag 8 juli verhuizen. 

Samen met de kinderen spelen wij de laatste weken nog heerlijk buiten met dit weer       . 
En op de groep spelen we nog met de auto’s, poppen en puzzels. Ook bouwen en kleien we. 
Tussendoor pakken we alvast dozen in met spullen die we niet meer gebruiken. 
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We zien jullie met frisse moed terug op ons nieuwe stekkie. 
 

Voor iedereen een hele fijne vakantie toegewenst                                          🪁 
 

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad 
Uitslag MR-verkiezing 2022 
 
Hartelijk dank aan iedereen die de afgelopen weken zijn stem heeft uitgebracht op de 
kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld voor de open positie in de oudergeleding van 
de MR.  
Met 38 van de in totaal 75 stemmen feliciteren we Marieke de Glopper met de verkiezing en 
verwelkomen wij haar in de MR!  
 
We bedanken de overige twee kandidaten voor jullie kandidaatstelling en bereidheid je op deze 
manier in te willen zetten voor alle ouders van De Ploeg!  
 
Tot en met de volgende vergadering in het nieuwe schooljaar zullen wij ons o.a. bezig houden 
met het jaarverslag 2021-2022 en de nieuwe jaarplanning 2022-2023. Dit is begin oktober terug 
te vinden op de website.  
 

*** 
 
Hartelijk dank voor uw aandacht voor deze nieuwsbrief. 
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