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Nieuwsbrief september 2022 
 

Beste ouder(s), verzorger(s) en belangstellenden, 
 
De eerste schoolweken op onze prachtige nieuwe locatie zijn een feit. In het begin was het even wennen. 
Vooral schoenen uit en sloffen aan moest nog even een routine worden. Nu al zien we er allemaal al de 
voordelen van. Het is heerlijk rustig in het gebouw, de kinderen vinden het fijn om op sokken of sloffen 
rond te lopen en er ligt geen zand meer in de lokalen. Ook geeft het een huiselijk gevoel.  
De kleine lokalen, die volgens de huidige norm zijn gebouwd, zijn inmiddels gewoon geworden. De ramen 
zijn goed geïsoleerd en zorgen daardoor ook voor rust. De meeste kinderen zijn er nu ook wel aan 
gewend dat ze op de gang of in het lokaal ernaast kunnen kijken.  
Nog steeds wordt er wel in en om het gebouw gewerkt. De systemen worden nog afgesteld, de schoolbel 
is inmiddels geïnstalleerd en vorige week zijn ook de digiborden opgehangen. In de herfstvakantie zullen 
bijvoorbeeld de whiteborden in de lokalen worden geschilderd. Heel fijn, want dan kunnen die ook 
eindelijk in gebruik worden genomen.  
Ook op het schoolplein zullen kleine werkzaamheden zijn, zoals het plaatsen van een schraaproosters bij 
de toegangsdeur van de onderbouw. De start met het afmaken van het plein, wat in handen is van de 
gemeente, laat nog even op zich wachten. Verwachting is dat het in december is afgerond. Ik houd u op 
de hoogte 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van IKC De Ploeg, 
Maaike Heuvelhorst 

 
In de nieuwsbrief van september vindt u de volgende onderwerpen: 
 
 

Agenda oktober 2022 
5 oktober Start Kinderboekenweek, Landelijke Dag van de 

Leerkracht 

11 oktober Informatieavond groep 8 van 17.45 – 19.15 uur 

18 oktober Ouderpanel Ouderbetrokkenheid 19.30 – 21.00 uur 

24 – 28 oktober  HERFSTVAKANTIE 
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Pleinfeest 
Op vrijdag 2 september was het gezamenlijke pleinfeest met De Marke. Als start van het 
schooljaar en mooie samenwerking tussen de twee scholen, georganiseerd door de Ouderraad 
van beide scholen. Wat een fantastisch feest op een mooie zomeravond. Aan alles en iedereen is 
gedacht. Er waren springkussens, stormbanen en er was een heuse circusspeelplaats met 
éénwielers, loopkogels en  flowersticks. Er konden ook cupcakes worden versierd (én opgegeten) 
en een bakje patat worden gehaald. En zoals ieder jaar was er ook dit jaar een loterij met 
geweldige prijzen voor elke leeftijdscategorie.  
  
Hartelijk dank Ouderraad De Ploeg en De Marke voor dit geweldige feest! 
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Kidsrun De Maten 
In het kader van het 50-jarige bestaan van de wijk De Maten werd er door Accres, Stimenz en 
Samen 055 een kidsrun georganiseerd in het Matenpark. Het was een gezellige en sportieve 
ochtend. We hebben gezien dat er heel veel sportieve en snelle kinderen op school zitten.   
En wat zijn er veel kinderen van De Ploeg in de prijzen gevallen! 

 

  

Corona richtlijnen 
Het lijkt erop dat na een hele tijd op de achtergrond te zijn geweest, het onderwerp corona weer 
opduikt. Ook op school zijn er enkele gevallen van corona geweest. Een goed moment om te 
communiceren over wat op dit moment de richtlijnen zijn.  
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 
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  
Nu de herfst ook weer echt is begonnen, kunnen we steeds vaker verwachten dat er een kind 
ziek thuis zit of afwezig is door een positieve test. Als kinderen ziek thuis zijn is het zeker niet de 
bedoeling dat ze aan het werk gaan. Ziek is ziek! Mocht het zo zijn dat uw kind wel een positieve 
test heeft, maar weinig tot geen klachten heeft, maken we gebruik van thuisonderwijs. 
 
Voor de eerste dag dat uw kind thuis is staat er werk in Google Classroom van de 
eigen groep. Het is handig om via Parro met de leerkracht af te stemmen wanneer er 

https://www.facebook.com/sportserviceapeldoorn?__cft__%5b0%5d=AZWEHC9zg9Rv8yb_w9We74aXbnacUdJ2ZYu2g-gq2AMoj1TaJpgHlEuigD4hF51gkcwMrFTsLH-MzexHMQaIKTpOuHUuLJj-hQ-icLc4wbeLTiYA2bhsXN-TFTgTf-H8mCMNPMjevRo1cpvcsrsnzPLopDQcalYvFb7I2TNLa6b3Tg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sportserviceapeldoorn?__cft__%5b0%5d=AZWEHC9zg9Rv8yb_w9We74aXbnacUdJ2ZYu2g-gq2AMoj1TaJpgHlEuigD4hF51gkcwMrFTsLH-MzexHMQaIKTpOuHUuLJj-hQ-icLc4wbeLTiYA2bhsXN-TFTgTf-H8mCMNPMjevRo1cpvcsrsnzPLopDQcalYvFb7I2TNLa6b3Tg&__tn__=-%5dK-R
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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. 

Nauwelijks vervangers beschikbaar 
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. We doen ons uiterste best om alle groepen 
te bemannen. Helaas is in de afgelopen weken al gebleken dat dat niet altijd mogelijk is. We 
proberen hier zo snel mogelijk met u over te communiceren, zodat u wanneer noodzakelijk, 
opvang voor uw kind kunt regelen. Ook nu doe ik een beroep op uw begrip hiervoor. 

Voorlichtingsavond: van groep 8 naar de brugklas. 
Net als voorgaande jaren worden er ook dit jaar weer 
voorlichtingsavonden georganiseerd voor leerlingen uit groep 8 en hun 
ouders: Van groep 8 naar de brugklas. De voorlichtingsavond is dit jaar 
op dinsdag 11 oktober 2022 in UGO (voormalig Edison College) aan de 
Waleweingaarde 103. 
Alles over deze avond is ook digitaal te vinden op www.vo-apeldoorn.nl 
 
De volgende VO-scholen zijn op de voorlichtingsavond aanwezig: 

Christelijk Lyceum, De Heemgaard, Veluws College Mheenpark, Veluws College Walterbosch, 
UDO, UGO, Gymnasium Apeldoorn, KSG en Zone.college Twello 

KDV 
Inmiddels zijn wij ook gewend aan onze nieuwe, mooie plek. Op het kinderdagverblijf zijn de 
kinderen bezig met onderzoeken en ontdekken van alle nieuwe dingen. 
De kinderen genieten van alle activiteiten die er aangeboden worden. 
Op dinsdag en donderdag zijn de peuter- kleutermomenten weer begonnen. 

 
 

http://www.vo-apeldoorn.nl/
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Even voorstellen  
Graag stellen wij Yvette Schut en Elise Bijkerk aan u voor. Zij leggen u  uit op welke manier zij 
hulp kunnen bieden aan ouders, gezinnen en kinderen. Natuurlijk kunt u ook altijd contact 
opnemen met onze intern begeleider, René Arends, wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld 
de thuissituatie, opvoeding of ontwikkeling van uw kind.  
 

Yvette Schut: Schoolmaatschappelijk werkster basisonderwijs bij Stimenz 
Mijn naam is Yvette Schut en ik neem de werkzaamheden van Berna 
Velderman gedurende haar afwezigheid/verlof over. Dit doe ik tot in 
ieder geval eind 2022.  
 

Wanneer kun je als ouders/verzorgers bij mij terecht?  
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 52050640 of per mail via: y.schut@stimenz.nl 
 
Vriendelijke groet,  Yvette Schut, Schoolmaatschappelijk werkster     
             

mailto:y.schut@stimenz.nl
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Elise Bijkerk: CJG-jeugdverpleegkundige  
Mijn naam is Elise Bijkerk. Ik ben als CJG- jeugdverpleegkundige 
verbonden aan IKC de Ploeg.  
In Apeldoorn wordt de jeugdgezondheidszorg door het Centrum 
Jeugd en Gezin (CJG) uitgevoerd.  
Ik ben het komende schooljaar regelmatig op school te zien en werk 
daarbij samen met mijn collega Steve Tjon Tjauw Liem (jeugdarts) en 
Nelleke Krijt (doktersassistent).  
 

Gezondheidsonderzoek 
Alle 5 jarige en 11 jarige kinderen krijgen in dit schooljaar een 

uitnodiging thuis voor een gezondheidsonderzoek op het CJG bij mij of mijn collega. De CJG 
locatie is (meestal) dezelfde als waar u ook op het consultatiebureau kwam toen uw kind jonger 
dan 4 jaar was. De gezondheidsonderzoeken worden dus niet meer (zoals vroeger) op school 
gedaan. 
 

Op afspraak 
Ook is het mogelijk om een afspraak te maken met mij op het CJG, wanneer u vragen heeft over 
de ontwikkeling, opgroeien of opvoeden. Denk hierbij ook aan vragen over zindelijkheid, eten, 
slapen, gedrag, plagen/pesten. Ook wanneer u twijfels heeft over het gehoor of de ogen bent u 
van harte welkom. Ik kan zo nodig nog een (extra) gehoortest of ogentest doen. Ik denk graag 
met u mee en kan u indien nodig adviseren of doorverwijzen naar jeugdarts of pedagogen van 
het CJG. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het CJG (055-3578875) of een mail 
aan mij sturen. 
 
Tot ziens! 
Elise Bijkerk (jeugdverpleegkundige) 
jgzoost@cjgapeldoorn.nl   

 

Kinderboekenweek 5 t/m 16 oktober 
Lekker met je kinderen het bos in, schelpen en krabbetjes zoeken op het strand of plantjes in de 
tuin zetten. Maar je samen ook realiseren hoe kwetsbaar natuur is en kijken wat je kunt doen 
om haar te beschermen. De natuur is vaak een bron van inspiratie voor kinderboeken.  

Het thema van de Kinderboekenweek 2022 is daarom Dieren & natuur -  Gi-ga-groen. Er zijn 
natuurlijk een heleboel boeken over dieren en natuur. Boeken over buiten, over avonturen en 
ontdekkingstochten, over diersporen zoeken in het bos, over boomhutten bouwen, 

mailto:e.bijkerk@cjgapeldoorn.nl
https://www.kinderboeken.nl/kinderboekenweek-2022/
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vogelspotten. Boeken over bedreigde diersoorten, het klimaat en milieu. Een mooi breed thema 
over een actueel onderwerp..  
 
Op woensdag 5 oktober wordt de Kinderboekenweek natuurlijk geopend bij onze prachtige 

bibliotheek. De kinderen gaan per twee groepen, na een 
dansje dat in alle groepen is voorbereid, de strijd met 
elkaar aan door middel van een quiz in de vorm van 
Studio Snugger. Deze quiz wordt verzorgd door groep 8.  
 
Tijdens de Kinderboekenweek staat op school het 
schrijven/bedenken van een eigen verhaal met als thema 
‘Gi-ga-groen’ centraal. 
 

Buiten school is er ook van alles te doen. Kijk bijvoorbeeld eens op deze  site van CODA voor de 
agenda tijdens de Kinderboekenweek. En hier kunt u nog leuke leestips vinden die passen bij het 
thema Gi-ga-groen. 
 
Veel leesplezier! 
 

 

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

https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/agenda/kinderboekenweek-2022
https://www.jozuadouglas.com/wp-content/uploads/2022/08/Gi-Ga-Groene-Boekentips-kinderboekenweek-2022.pdf

