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Nieuwsbrief november 2022 
 

Beste ouder(s), verzorger(s) en belangstellenden, 
 
Hierbij onze nieuwsbrief van november 2022. Er staan allerlei leuke festiviteiten op de agenda. We gaan 
er zeker een hele leuke en gezellige decembermaand van maken met z’n allen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van IKC De Ploeg, 
Maaike Heuvelhorst 

 
 
In de nieuwsbrief van september vindt u de volgende onderwerpen: 
 

Agenda december 2022 

Sinterklaas 

Kerstviering 

Nieuws vanuit het KDV 

Nieuws vanuit de BSO 

Instroomgroep 

Vervangingen 

Onze stagiaires stellen zich voor 

Beschermhoesjes in de school 

Sport in de wijk 

Schoolspot 

Agenda december 2022 

5 december Sinterklaas komt op school 

6 december Studiedag leerkrachten, Alle leerlingen vrij! 

20 december  Kerstviering op school, 17.30 kerstdiner in de groep 

23 december Vrije dag! 

23 december t/m 9 
januari 

KERSTVAKANTIE 
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Sinterklaas  
Sinterklaas komt op maandag 5 december, volgens hemzelf, in een 
luchtballon op De Ploeg! 
De kinderen gaan die dag om 8:30 uur gewoon eerst naar de klas. 
Daarna gaan ze met de eigen groep naar buiten. Komen jullie ook 
(omhoog) kijken? 
Voor de ochtend hoeven ze die dag geen eten mee te nemen. We 
hoorden dat Sint veel lekkers heeft meegenomen. Lunch hebben de 
kinderen natuurlijk wel gewoon bij zich. 
 
We verheugen ons op zijn komst!      
 De Sinterklaascommissie                  

Kerstviering 
Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus en staan we stil bij de bijzondere verhalen rondom deze 
gebeurtenis. Dat doen we met onze leerlingen op woensdag 21 december onder schooltijd in de grote hal 
bij de kerstboom. ’s Avonds houden we een kerstdiner in de eigen klas. We vragen alle kinderen om 
feestelijke kleren aan te trekken en te zorgen voor wat hapjes of drankjes. Dat mag een zelfgemaakt 
gerecht zijn, maar met bijvoorbeeld een pak appelsap zijn we ook erg blij. Kijk wat voor jullie haalbaar en 
betaalbaar is.  

Bij de klas hangen lijsten met ideeën. Kinderen kunnen zich samen met 
jou intekenen voor een bepaald gerecht. De leerkrachten zullen dit zo 
goed mogelijk coördineren. Zo zorgen we ervoor dat er van alles iets is. 
In bijna elke klas zijn wel kinderen die bepaald eten niet mogen of 
willen hebben. We vragen deze ouders/verzorgers om zelf voor een 
maaltijd te zorgen dat geschikt is voor hun eigen kind. Zet er dan wel 
duidelijk een naam bij voor wie het eten bedoeld is. 
 
Alle kinderen nemen op maandag 19 of dinsdag 20 december een 
bord, bestek en een beker mee naar school. Graag in een (plastic) tas! 
Op woensdag 21 december kunnen vanaf 17.15 uur (warme) 

gerechten op school worden gebracht. Bij de deur staan collega’s die helpen om alles naar het juiste 
lokaal te brengen. Om 17.30 uur begint het kerstdiner voor de kinderen. Voor alle ouders/verzorgers van 
De Ploeg is er buiten op het plein een gezellig samenzijn met muziek, een drankje en iets lekkers te eten.  
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Om 18.15 uur kunnen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 binnen 
worden opgehaald. Gebruik hiervoor de deur aan de kant van het 
kinderdagverblijf. De andere kinderen komen via de hoofdingang 
naar buiten en wachten bij de leerkracht op het grote plein, tot 
ook zij worden opgehaald. Kinderen gaan niet zelfstandig naar 
huis, tenzij dit duidelijk met de leerkracht is afgesproken.  
De kerstviering is een schoolactiviteit. We benadrukken dat we 
alle leerlingen verwachten en dat (sport-) afspraken voor één keer 
afgezegd worden. Voor een aantal van onze jongste leerlingen zal 
het een lange avond worden. Uiteraard houden we hier op de 
avond zelf en de volgende dag rekening mee. Als je vragen of 
opmerkingen hebt, neem dan contact op met de leerkracht van 
uw kind. 
 
Vriendelijke groeten,  
 
De kerstcommissie 
- OR: Daphne, John, Naomi en Jolanda 
- Team: juf Ronkje, juf Esther, juf Trudi en meester Ben 

Nieuws vanuit het KDV 
Hallo allemaal, 
 
Wat een gezellige periode zo met Sinterklaas weer in het land. Op het kinderdagverblijf hebben wij met 
zijn alle onze schoen gezet en ook hier is hij langs geweest. De kinderen zijn verwend.  
Rondom Sinterklaas zijn we druk met verschillende activiteiten. We doen spelletjes, lezen boekjes en 
dansen volop op de Sinterklaas muziek en zingen gezellig mee.  
Wij genieten van deze gezellige tijd.  
 
Lieve groetjes, 
KDV De Ploeg 

Nieuws vanuit de BSO 
Aangezien we nu al een tijdje zijn gesetteld op onze nieuwe locatie, vonden wij het na de herfstvakantie 
wel eens tijd worden voor de kinderen om te kunnen laten weten wat zij vinden van BSO De Ploeg, waar 
ze blij mee zijn of wat ze juist nog missen. 
Daarom hebben alle kinderen in de eerste week na de herfstvakantie een beoordelingsformulier ingevuld. 
Wat gelijk een mooie activiteit bleek! 
 
Uiteraard was het de week daarna tijd om wat moois te maken voor Sint Maarten 
Met je eigengemaakte lampion langs de deuren, hoe leuk is dat! 
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Op dinsdag 15 november hadden wij de eer om een bezoekje te ontvangen van de bij onze kinderen 
bekende Verwonderhut van Jut.  
Wat een feestje was dat!! Lekker buiten met takken, 
oude fietsbanden en lakens hutten bouwen en in de 
caravan/hut binnen op avontuur via kruip en sluiproute, 
geweldig vonden de kinderen het! 
Op donderdag was het de beurt aan juffen Verena en 
Angela om hun dans skills te delen met de kinderen, 
voor zowel de kinderen als de juffen bleek het een heuse 
maar leuke uitdaging met veel dansplezier! 
En bij de kinderen op de groene groep was er bezoek 
van reptielen; een slang, gekko, schildpadden! Wat een 
leuke en enthousiaste man van Dragon Dronten, echt 
een aanrader! 
 
Dat was onze gezellig drukke maand! 

 
Groetjes BSO De Ploeg  

Instroomgroep 
Na de kerstvakantie start een instroomgroep in het speellokaal. In deze groep stromen de nieuwe 
leerlingen in die vanaf de kerstvakantie tot aan de zomervakantie vier jaar worden. Er is gekozen voor een 
instroomgroep, omdat de groepen 1-2 al behoorlijk vol zitten. Juf Trudi en juf Annique zullen voor deze 
groep staan. 

Vervangingen 
In de periode vanaf de zomervakantie tot nu hebben we op De Ploeg meer dan anders te maken gehad 
met het uitvallen van leerkrachten. Naast twee zwangerschapsverloven en ‘gewoon’ ziekte, was er ook 
uitval voor een langere periode. Zoals in eerdere nieuwsbrieven al is aangegeven zijn er niet of nauwelijks 
vervangers beschikbaar. Dit betekent dat we met het team hebben we geprobeerd om dit zoveel mogelijk 
intern op te lossen. Dit is ons op een enkele keer na, waar een groep thuis is gebleven, gelukt. Natuurlijk 
gaat dit niet vanzelf en vraagt dit extra inspanning van een heel aantal medewerkers binnen het team.  
We beseffen ons heel goed dat een aantal groepen in de school doordoor te maken hebben gehad met 
veel wisselingen van leerkrachten. Dat is natuurlijk niet wenselijk, maar in dit geval was het helaas 
onvermijdelijk. We zijn blij dat we op een enkele keer na de groepen bemand hebben gekregen.  

 

Veranderingen na de kerstvakantie 
Net voor de kerstvakantie komen juf Annique en juf Joenne weer terug van zwangerschapsverlof. Na de 
kerstvakantie gaat Juf Annique naar de instroomgroep en juf Joenne komt weer in groep 6.  
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Juf Dionyse, die op dit moment in groep 6 juf Joenne vervangt, gaat na de kerstvakantie naar groep 3a om 
juf Dyonne te vervangen. Juf Dyonne is met zwangerschapsverlof. Juf Dyonne neemt na haar 
zwangerschapsverlof ook nog ouderschapsverlof op, daarom zal juf Dionyse haar tot het eind van het 
schooljaar vervangen. 
Juf Trudi gaat na de kerstvakantie ook naar de instroomgroep. Juf Larissa zal haar in groep 3b vervangen. 
Juf Larissa is na de kerst dus de hele week in groep 3b. 
 
Met het inzetten van vervanging zijn we afhankelijk van heleboel factoren, zoals de vaste werkdagen van 
collega’s en beschikbaarheid (ook voor welke groepen) van de vervangers. Het was weer een hele puzzel, 
maar het is gelukt!  

Onze stagiaires stellen zich voor 
Beste ouders, 
Ik ben Laura Frisart en ben 19 jaar. Ik zit nu in het tweede jaar van 
de pabo op Hogeschool KPZ in Zwolle. Tot en met januari loop ik 
stage in groep 8b, daarna ga ik stage lopen bij de kleuters. Mijn 
vaste stagedag is de maandag. Ook heb ik een aantal keer een 
stageweek. Dan ben ik de hele week in de klas.  
Ik heb vroeger zelf ook op De Ploeg gezeten, dus ik vind het heel 
erg leuk om de school nu van de andere kant te zien.  
Mijn favoriete vakken op de pabo zijn muziek- en dramlessen. Ik 
vind het dan ook erg leuk om zelf muziek- en dramalessen te 
geven. 
Ik heb er ontzettend veel zin in. 

 
 

Hallo ik ben Michelle, ik loop sinds oktober op de 
maandagen (en af en toe een hele week) stage in 
groep 5. Vanaf de tweede helft van het jaar ga ik stage 
lopen bij de kleuters.  
Ik ben een tweede-jaars pabo student van de KPZ. Ik 
ben 19 jaar, werk in de horeca en zit op volleybal. Mijn 
eerste ervaringen op deze school zijn positief. Het 
karakter van de school is erg open en vriendelijk. 
Hierbij staat het ‘samen leren’ voorop.  De sfeer in de 
klas is gezellig en de leerlingen zijn leergierig. Ik hoop 
hier veel te kunnen leren maar ook wat te kunnen 
brengen. Ik heb zin in de rest van het schooljaar en 

misschien tot snel op de Ploeg! 
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Hallo! Mijn naam is Liliane Klopman, sinds augustus loop ik stage in groep 4. 
Hier ben ik elke dinsdag tot en met begin februari. 
Ik ben tweedejaars deeltijd pabo student van het Saxion. Ik ben 28 jaar, 
werkzaam als leerkrachtondersteuner op Regenboog Woudhuis. In mijn  vrije 
tijd sport ik graag, hou van winkelen, films kijken en gezellige dingen doen 
met vrienden en familie. 
De ploeg vind ik een fijne school, ik ben hier met open armen ontvangen en ik 
ervaar veel passie voor kinderen en onderwijs hier op school. Ik hoop hier nog 
een leerzame periode te mogen beleven! 

Beschermhoesjes in de school 
Afgelopen maand zijn we begonnen met het dragen van beschermhoesjes 
over de schoenen. Dit om te voorkomen dat er veel zand en ander vuil mee naar binnen in de hallen en in 

de klaslokalen met vloerbedekking komt. We vinden het heel fijn dat er zoveel ouder gehoor geven aan 
de oproep om beschermhoesjes te dragen. Het is opvallend veel schoner in de school. Inmiddels zijn de 
dunne hoesjes vervangen voor meer duurzame exemplaren. U kunt ze vinden in de manden bij alle in- en 
uitgangen van de school. 

Sport in de wijk 
In onze wijk worden het gehele jaar allerlei sportactiviteiten 
georganiseerd. Het aanbod is te zien via onderstaande link.  
https://www.sportserviceapeldoorn.nl/aanbod/sport-in-de-
wijk-3/ 

Schoolspot 

Kennen jullie schoolspot al? Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van 
kinderen in het (speciaal) basisonderwijs. Met veel korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot 
officiële software, clouddiensten, hardware en andere ICT-gerelateerde producten bestellen. Zo 
betalen ouders bijvoorbeeld maar € 27,00 voor Office 2019 en de upgrade naar Windows 10 is 
voor ouders zelfs helemaal gratis. Ook bieden we MacBooks, Chromebooks, iPads en andere 
tablets en zelfs smartphones aan met korting. Hoe dat kan? APS IT-diensten (het moederbedrijf 
van schoolspot) sluit overeenkomsten met leveranciers. Daarnaast sluit de basisschool van jouw 
kind vaak al schoolovereenkomsten inclusief het recht voor thuisgebruik af met verschillende 
leveranciers. Hierdoor kun je als ouder (maar ook als leerkracht) profiteren van onderwijskorting 
in onze webwinkel. Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis. Echter checkt schoolspot 
na aanmelding of je kind inderdaad een leerling is van de opgegeven basisschool. Ga naar 
www.schoolspot.nl voor informatie en maak een account aan. 

*** 
 

https://www.sportserviceapeldoorn.nl/aanbod/sport-in-de-wijk-3/
https://www.sportserviceapeldoorn.nl/aanbod/sport-in-de-wijk-3/
http://www.surfspot.nl/

