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Nieuwsbrief augustus 2022 
 

Beste ouder(s), verzorger(s) en belangstellenden, 
 
Volgende week starten we op onze nieuwe locatie aan het Holtrichtersveld. 
 We hebben er zin in!!Hopelijk heeft u een fijne vakantie gehad en heeft u samen met uw kind(eren) 
kunnen genieten van het prachtige weer. In deze nieuwsbrief vindt u een enkele herhalingen van de 
vorige nieuwsbrief om uw geheugen nog even op te frissen. Ook staan er enkele nieuwe bijzonderheden 
in.  
We kijken uit naar een heel fijn nieuw schooljaar en zijn blij u binnenkort te mogen verwelkomen. Heel 
graag tot ziens!   
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van IKC De Ploeg, 
Maaike Heuvelhorst 

 
In de nieuwsbrief van mei vindt u de volgende onderwerpen: 
 

Agenda augustus - september 2022 

De start van het nieuwe schooljaar in het nieuwe schoolgebouw 

Inventarisatie broertjes en zusjes 

Vanuit de OR 

KDV 

*** 

 

Agenda augustus - september 2022 
22 augustus Eerste schooldag 

24 augustus Officiële opening voor genodigden 

29 aug. – 2 sept. LLO Kennismakingsgesprekken 

31 augustus Hoofdluiscontrole 

1 september  Kick-off groep 1-2 van 18.00 tot 18.45 uur 

2 september  PLEINFEEST samen met De Marke 16.00 – 19.00 uur 

5 september Schoolreisje groep 1-2 , Julianatoren 

6 september Schoolreisje groep 3 en 4, Dinoland 

6 september Schoolreisje groep 5,6,7, Wildlands Adventure Zoo 
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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. 

 
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. 
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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!!  
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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 waar u op vrijdag 2 september natuurlijk van harte welkom bent. Meer 
daarover kunt u verderop ik deze nieuwsbrief lezen. 
 

Plein nog niet klaar 
Hoewel er in de vakantie keihard is gewerkt is het schoolplein helaas nog niet helemaal klaar. De tegels 
zijn allemaal gelegd, maar het is de vraag of de speeltoestellen op tijd geleverd zullen worden. De aanleg 
van het groen, zoals hagen en borders laat nog even op zich wachten. In deze tijd van het jaar is het niet 
haalbaar om groen te planten.  

 

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.  
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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. 

 
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. 

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.  

Vanuit de OR 
Openingsfeest 
De vakantie zit er helaas alweer bijna op. 
In de vakantie is de Ouderraad samen met de Ouderraad van de Marke druk bezig geweest met het 
organiseren van het openingsfeest. Het openingsfeest is gepland op vrijdag 2 september van 16:00 tot 
19:00. Het beloofd een groot feest te worden! Het thema is circus, dus kom vooral ook verkleed!  

 
Omdat we samen met De Marke de opening gaan vieren, werken we met een stempelkaart. Iedere 
activiteit staat op de kaart en wordt afgestempeld. Ook voor wat lekkers en drinken gebruik je de 
stempelkaart. De stempelkaart zal op naam uitgedeeld worden aan de kinderen. Voor broertjes en zusjes 
die niet bij ons of de Marke op school zitten kan er voor een klein bedrag een stempelkaart gekocht 
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worden op het openingsfeest. Mocht je als ouder ook wat willen eten en drinken kan dit tegen een kleine 
vergoeding. 
 

Wat is er allemaal te doen?  
Er zijn springkussens, stormbanen, je kunt cakejes versieren, er is een circusspeelplaats met éénwielers, 
loopkogels, flowersticks etc. En zoals ieder jaar zal er ook dit jaar een loterij zijn, maar groter dan ooit met 
prijzen zoals: bioscoopbonnen, kaartjes voor het Speelgoedmuseum, cadeaukaarten voor het 
Pannenkoekenhuis, kaarten voor het Klimbos, Monkeytown, het zwembad, Krazy Kangaroo. Maar ook 
een Makita Boormachine set en kadobonnen van diverse winkel op de Eglantier. 

 
Wij hebben met veel plezier dit feest georganiseerd en we hopen dat het een mooie dag gaat worden 
met zijn allen. 
 

Schoolreisje 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangekondigd gaan op 5 september de groepen 1 en 2 naar de 
Julianatoren. Op 6 september gaan groepen 3 en 4 naar Dinoland en groepen 5 tm 7 gaan naar Wildlands. 
De haal en brengtijden zullen die dagen afwijken. U wordt hier binnenkort middels een brief over 
geinformeerd. De kosten voor het schoolreisje wordt deels betaald door de OR en voor het andere deel 
zult u een betaalverzoek krijgen via Parro.  
 
Groeten,  
OR De Ploeg. 

KDV 
Op 11 juli is het Kinderdagverblijf van Doomijn al gestart op de 
nieuwe locatie aan het Holtrichtersveld. De ruimtes zijn helemaal 
opnieuw ingericht en zien er prachtig uit en voelen huiselijk aan. 
Leuk is dat er vanuit de keuken van de school een raam is 
waardoor school en KDV elkaar kunnen zien. Zo is er nog meer 
contact tussen beiden. 
Ook is de tuin van het KDV nog niet helemaal klaar, maar de 
kinderen kunnen al wel heerlijk in de nieuwe zandbak spelen. 
 
 

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


