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NIEUWSBRIEF ’22-‘23 

Nieuwsbrief oktober 2022 
 

Beste ouder(s), verzorger(s) en belangstellenden, 
 
Wat hebben we een heerlijke herfstvakantie achter de rug. Na negen weken vanaf de zomervakantie was 
iedereen daar denk ik wel aan toe. Het heerlijke weer heeft er bij velen voor gezorgd dat ze weer 
‘opgeladen’ zijn en weer fris aan de komende periode kunnen beginnen. We zijn zo goed als gewend aan 
ons niet meer zo heel nieuwe gebouw en zoals u heeft gezien is er ook al een begin gemaakt met een 
aantal onderdelen van het schoolplein. Naar verwachting zullen de speeltoestellen komende week 
worden geplaatst. We kijken er naar uit.    

 
In de nieuwsbrief van september vindt u de volgende onderwerpen: 
 

 
Agenda november 2022 

Corona richtlijnen 

Ouderpanel ouderbetrokkenheid 

Pilot met pauzetijden na de vakantie 

Leerling parlement 

Leerling-Leerkracht-Oudergesprekken 

Uitnodiging Open Dag 

Ervaringen met het sloffenbeleid 

 

Agenda november 2022 
2 november  Hoofdluiscontrole 

16 november  Open Dag 

 

Corona richtlijnen 
De basisadviezen tegen corona gelden nog steeds: handen wassen, hoesten en niezen in de 
elleboog. Op dit moment is ook het advies: ‘testen bij klachten’. Bij een coronabesmetting blijft 
uw kind 5 dagen thuis en kan het weer naar school als het klachtenvrij is. Bij een besmetting in 
het gezin is het niet nodig om uw kind thuis te houden. Wel is het goed om de gezondheid van 
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uw kind goed in de gaten te houden. We hebben op school nog steeds te maken met kwetsbare 
kinderen, gezinsleden en collega’s, daarom is het van belang om hier zorgvuldig mee om te gaan 
 

Thuisonderwijs  
Voor de eerste dag dat uw kind thuis is staat er algemeen werk in Google Classroom van de 
eigen groep. Het is handig om via Parro met de leerkracht af te stemmen wanneer er 
eventueel werk opgehaald kan worden voor de dagen hierna, te denken aan schriften en 
boeken. De leerkrachten zullen online contact onderhouden met uw kind, daar 
waar mogelijk. Welk moment daar geschikt voor is, kunt u afstemmen met de 
eigen leerkracht mocht de situatie zich voordoen. 

Ouderpanel ouderbetrokkenheid  
Op 18 oktober is de stuurgroep ouderbetrokkenheid bij elkaar gekomen om over de 
ouderbetrokkenheid op De Ploeg te praten. Bestaat naast de directeur uit vijf ouders en vier 
leerkrachten. De oudergeleding bestaat uit Harriët Pijnenborg, moeder van Tim (gr.8), Edith 
Rebergen, moeder van Kris (5b), Moniek Nijenhuis, moeder van Lisa (gr.7), Milan (gr. 6b) en Finn 
(gr. 4) Jenny van den Belt-Bakker, moeder van Suzan (gr.6a) en Maud (gr.3a) en Marcel 
Hulleman, vader van Job (gr.3a). De leerkrachtengeleding bestaat uit José de Vries (gr.7), Anne-
Marie Boks (gr.5b), Dicky Klein Klouwenberg (gr.1-2a) en Bart Sijses (gr.5/6a) 
 
De onderwerpen die tijdens de bijeenkomst zijn besproken zijn de communicatie met en vanuit 
school, inhoud en vormgeving van de website, informatieverstrekking over de onderwijsinhoud 
naar ouders, ouders in de school bijvoorbeeld met de afsluiting van een thema, sloffenschool en 
LLO- en kennismakingsgesprekken. 
 
Uit het gesprek is gebleken dat er nog veel ouders de behoefte hebben aan een moment om de 
school eens te bekijken. Daar geven wij natuurlijk graag gehoor aan. Meer over de uitnodiging 
voor zo’n moment kunt u vinden onder de kop ‘Open Dag’.  
 
Ook werden we gewezen op de behoefte aan een eenduidig beleid op de ‘sloffenschool’. Nu zijn 
het enkel de kinderen die hun schoenen uit doen om het gebouw te betreden en de ouders wel 
met schoenen in de school komen. Het advies van de ouders van de stuurgroep is om ouders de 
school met schoenbeschermers te laten betreden. Meer over dit onderwerp vindt u onder de 
kop ‘Ervaringen met het sloffenbeleid’. 
 
Verder werd aangegeven dat er behoefte is voor ouders van nieuwe leerlingen van groep 3 om 
uitleg te krijgen over de onderwijsinhoud in vorm van bijvoorbeeld een kick-off, zoals die in 



 

  Integraal Kindcentrum: open en gastvrij 

NIEUWSBRIEF ’22-‘23 

groep 1-2 ook bestaat. Ouders hebben ook weer behoefte om binnen de school betrokken te 
worden bij activiteiten, zoals de afsluiting van de thema’s. We gaan dit weer oppakken! 
 
Over de gesprekken zijn ouders tevreden. Wel krijgt de school het advies om duidelijk aan 
ouders te communiceren hoe de gesprekscyclus werkt. Hierover leest u meer onder de kop 
‘Leerling-Leerkracht-Oudergesprekken’. 
 
Mocht u meer willen weten over de ouderstuurgroep dan kunt u natuurlijk een van de 
bovengenoemde ouders of leerkrachten aanspreken. Of u kunt een mail sturen naar 
ploeg@pcboapeldoorn.nl . De volgende bijeenkomst van de ouderstuurgroep staat gepland op 
31 januari 2023. 
 

Pilot met pauzetijden na de vakantie 
Zoals vorig schooljaar ook al regelmatig in de nieuwsbrief is gecommuniceerd, zijn vervangers 
schaars. Op dit moment hebben we te maken met langdurige vervangingen voor meerdere 
leerkrachten. Naast deze langdurige vervangingen krijgen we in dit jaargetijde ook te maken met 
ziekte en/of coronabesmettingen van leerkrachten die we door gebrek aan vervanging zelf 
moeten gaan oplossen.  
In onze formatie zijn een aantal leerkrachten en onderwijsassistenten ambulant. In die 
ambulante tijd zorgen zij ook voor de pleinwacht. Echter staan op dit moment een heel aantal 
leerkrachten en ook onderwijsassistenten ter vervanging voor de groep en is er dus geen tijd 
voor pleinwacht.  
Het is, zeker gezien het oppervlak waar de kinderen kunnen spelen, belangrijk dat er genoeg 
mensen buiten staan om toezicht te houden. Dat lukt op dit moment eigenlijk niet. Daarom 
starten we na de herfstvakantie met een pilot van andere pauzetijden. Het voorstel van de 
pauzetijden is met de medezeggenschapsraad van De Ploeg besproken en akkoord bevonden. 
  

Hoe was het ? 
Een aantal jaar geleden is, bij het starten met de vijf gelijke dagen op school, de afspraak 
gemaakt dat de leerlingen 15 minuten de tijd hebben om te lunchen, maar dat die tijd ook 
onderwijstijd is. Dat betekent dat er tijdens het eten en drinken ook nog een onderwijsactiviteit 
moet plaatsvinden. Daarna hebben de kinderen 30 minuten speeltijd buiten.  
 

Wat gaat er dan veranderen? 
Vanaf maandag zijn we gestart met de nieuwe pauzetijden. De kinderen 15 lunchtijd. In die 15 
minuten gaat het alleen om lunchen. Er zijn geen onderwijsactiviteiten meer gepland. Daarna 
gaan de leerlingen 15 minuten naar buiten. De pauzes blijven verdeeld in twee groepen, 
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onderbouw en bovenbouw. Op die manier kunnen we een half uur lang drie pleinwachten 
inzetten voor beter toezicht.  
Vóór de kerstvakantie wordt de pilot met zowel leerlingen, ouders en leerkrachten geëvalueerd 
en zullen we hierover via de nieuwsbrief met u over communiceren.        

Leerling parlement 
Ook dit jaar zijn we weer gestart met het leerlingparlement. Dit jaar gaat anders als andere jaren, 
want we werken samen met het leerlingparlement van basisschool De Marke! Hier zijn wij erg 
blij mee, want we vinden het belangrijk dat de leerlingen van beide scholen goed en gezellig met 
elkaar overweg kunnen. Wij bespreken onderwerpen als: hoe gaan we met elkaar om op het 
schoolplein? Hoe gaan we om met de nieuwe speeltoestellen die in november geplaatst zullen 
worden? Op dinsdag 11 oktober hebben wij gezamenlijk rond de tafel gezeten om een ontwerp 
uit te kiezen voor onze pleinwachthesjes die beide scholen dragen. Yara uit groep 7 van de Ploeg 
heeft het winnende ontwerp gemaakt. Goed gedaan Yara! Bij het volgende overleg in november 
gaan wij weer verder overleggen over andere punten. We houden u op de hoogte!  
 
 

Leerling-Leerkracht-Oudergesprekken 
Op verschillende momenten in het jaar zijn er gesprekken. Na ongeveer 10 weken onderwijs 
nodigen de leerkrachten ouders en leerlingen uit waarvan zij denken dat dit op dit moment 
nodig is. Hieronder kunt u lezen op welk moment in het jaar wij gesprekken hebben.  
 
Zijn er van uw kant redenen om in gesprek te gaan met elkaar, schroom dan niet om de 
leerkracht van uw kind hierover te benaderen. 
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Uitnodiging Open Dag 
Op woensdag 16 november van 9.00 tot 12.00 uur is de open dag van de basisscholen in 
Apeldoorn. Ook De Ploeg doet hieraan mee. Ouders kunnen zich die dag oriënteren op de school 
die ze voor hun kind willen kiezen en ook sfeer proeven. Aan het eind van het huidige schooljaar 
nemen we afscheid van twee groepen 8, waardoor er voor de komende jaren weer volop ruimte 
komt voor het aannemen van nieuwe leerlingen. 
 
Vanuit de bijeenkomst van de stuurgroep ouderbetrokkenheid kwam de vraag om ook nog een 
open dag voor de ouders van de school te houden. We willen u daarom graag uitnodigen om op 
16 november tussen 16.00 tot 17.30 de school te komen bekijken. De kinderen zijn inmiddels 
bekend in het gebouw en kunnen u rondleiden. Natuurlijk zijn er ook leerkrachten aanwezig die 
u ook kunnen rondleiden als u daar prijs op stelt.  
 
Voor de buurt zal er die dag van 15.00 tot 16.00 uur ook nog een mogelijkheid zijn om de school 
te bekijken.  

Ervaringen met het sloffenbeleid 
In de periode vanaf de eerste schooldag tot aan de herfstvakantie hebben we mogen ervaren 
hoe het is als ‘sloffenschool’. Het was even wennen, want schoenen aan en uit is best een 
tijdrovende bezigheid en zorgt voor opstoppingen rond de schoenenrekken en garderobes. 
Buiten dat kunnen we zeggen dat we heel erg tevreden zijn. Het is door sloffen en sokken en de 
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vloerbedekking in de klassen erg rustig in de school. Dat zorgt natuurlijk ook weer voor een 
betere concentratie. De meeste kinderen vinden het ook prettig om op sokken of sloffen te 
lopen.  
 
Ook ervaren we dat het op sommige plekken echt schoner is. Het is daarbij wel van belang dat 
de kinderen de schoenen wel goed stampen en vegen en op de mat uitdoen. Bij de ingangen van 
de groepen 1 t/m 3, de groepen 4 en 5 en ook bij het kleuterplein is de vloer wel behoorlijke vuil. 
Best jammer, want zeker de groepen 1-2 spelen een groot deel van de hele dag in die ruimte.  
 

Schoenbeschermers voor ouders  
Tot nu toe komen ouders gewoon binnen met schoenen. We zien dat er zorgvuldig wordt 
geveegd, maar toch wordt daarmee niet voorkomen dat er veel zand en ander vuil mee naar 
binnen in de hallen en zelf in de klaslokalen met vloerbedekking komt. Zeker ook nu het weer 
ook natter wordt. Zoals eerder in de nieuwsbrief al werd gezegd is vanuit de stuurgroep 
ouderbetrokkenheid het advies gegeven om ouders schoenbeschermers te laten dragen bij het 
betreden van de school. Graag willen wij dat advies opvolgen. Elke leerling krijgt op maandag 7 
november twee paar schoenbeschermers mee. Hiermee kunt u de school binnen. Natuurlijk 
begrijpen we dat u ze ook een keer kan vergeten. Daarom zullen we ervoor zorgen dat er bij alle 
ingangen schoenbeschermers staan die u en keer kan lenen. 
 

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


