
 

 
 
 
 

 
  

Geachte ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden, 

Voor u ligt onze Nieuwsbrief van de maand september. We hebben weer een aantal zaken 
waarvan wij u graag op de hoogte willen brengen: 
 
Wat is IPC en wat doen wij er mee op de Ploeg? 
 
We zijn op de Ploeg al geruime tijd aan het zoeken naar een nieuwe methode voor de wereld 
verkennende vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Liefst gaan we aan de 
slag een methode waarin deze vakgebieden in themavorm aan bod komen en die ook nog 
eens ruim aandacht besteedt aan de creatieve en expressieve vakken. Deze zoektocht 
bracht ons bij de methode IPC.  
 
Wat is IPC?  
IPC komt van “International Primary Learning”. Het is een eigentijds leer- en werkplan 
rondom diverse thema’s en projecten die geschikt zijn voor het basisonderwijs. Het 
programma wordt al in diverse landen toegepast en ook in Nederland komen er steeds meer 
IPC-scholen. 
In de werkwijze van IPC staat effectief leren centraal. We gaan ervan uit dat kinderen op hun 
best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Het IPC helpt de school en de 
leerkracht hierbij. 
Onze kinderen komen tegenwoordig continue in aanraking met enorme hoeveelheden 
informatie in verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te maken met allerlei verschillen tussen 
mensen en tussen culturen. 
Deze nieuwe tijd vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij er naast kennis, ook 
aandacht is voor vaardigheven en inzicht. IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, 
vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 
21e eeuw. 
 
Proeftraject 
We zijn op onze school met een proeftraject gestart waarin we deze methodiek uitproberen 
in onze groepen. Aangezien de lessen van IPC heel veelzijdig zijn, besteden we hierdoor 
veel tijd aan creatieve en expressieve vakgebieden. De lessen komen voor wat betreft de 
groepen 3 t/m 8 in de plaats van de talentenochtenden. We zijn echter wel van plan om waar 
gewenst en mogelijk om de talenten van onze ouders/verzorgers hierbij in te gaan zetten. 
Voor de groepen 1 en 2 is het IPC-programma minder uitgebreid en laat het programma nog 
wel ruimte over om talentenochtenden te organiseren.  
We hopen in de maand november met het team een besluit te nemen over het al dan niet 
invoeren van IPC op De Ploeg. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte. 

Correctie IEP-score groep 8 

Door een foute normering was de uitslag van de IEP-score van groep 8 (IEP is de opvolger 
van CITO) te laag uitgevallen. Inmiddels is deze fout hersteld. Voor onze school betekent dit 
dat het resultaat uitkomt op 80,7. Dit is boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare 
scholen. Uiteraard zijn we hier met z’n allen heel erg trots op!  



 

 

Open dag op 11 oktober 

Op woensdag 11 oktober is het weer open huis. Graag willen we belangstellenden laten 
kennis maken met onze school en met ons kinderdagverblijf en met de BSO-mogelijkheden 
die er zijn binnen ons IKC. Kent u mensen die hiervoor belangstelling hebben? Maak hen 
dan s.v.p. attent op deze dag!  

Zending  

In de afgelopen 6 weken na de zomervakantie hebben we samen een bedrag van maar liefst 
€179,02 gespaard! Dit is een heel mooi resultaat, want afgerond op € 180 is dit voldoende 
om 3 maanden, te weten juli, augustus en september, onze sponsorkinderen te 
ondersteunen. Als we op deze manier doorgaan, moet het ons lukken om permanent twee 
kinderen te kunnen blijven sponsoren! 
 
Van onze kinderopvang 
 

 
Hallo allemaal, 
 
Eind september…. wat zijn we nog aan het genieten van het mooie weer… kastanjes en 
eikeltjes zoeken in de zon. Glijden van de glijbaan en kijken naar de paddenstoelen. 
We kijken uit naar de leuke activiteiten die we kunnen doen met alles wat de natuur ons 
aanreikt. 
 
Zo hebben wij afgelopen week een leuk liedje geleerd over kastanjes. Wil je dit zien, check 
dan even onze facebookpagina. 
 
“Mooie kastanje, donkerbruin oranje. Jij komt uit de bomen vallen en we roepen met z’n 
allen: Mooie kastanje, donkerbruin oranje. Plof, plof, plof.” 
 
Ook hebben we al een prachtig herfstschilderij gemaakt. En is onze muziekkoffer weer 
gevuld met herfstliedjes. 
 
 
27 september is de fotografe er geweest, wij kunnen terugkijken op een relaxte ontspannen 
ochtend waarin alles gemoedelijk verliep. Fijn!  
 
In het kader van dierendag mag je in de week van 2 tot 6 oktober je allermooiste 
dierenknuffel meenemen, op ALLE dagen dat je bij ons komt… gezellig!!  
 



 

 
 
Van 4 tot 15 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema waar op De Ploeg voor is 
gekozen, is “Bibbers in je buik”. Wij zullen hier ook aan meedoen. Uiteraard op het niveau 
van jonge kinderen.  
 
De man met de mijter komt over niet al te lange tijd weer in ons land, en wellicht ook op 
school. Graag willen wij vragen om dinsdagavond 7 november vrij te houden in jullie 
agenda. Dan mogen jullie als ouders zijnde je in het zweet werken voor een prachtcadeau. 
Uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje en veeeeeeel gezelligheid!! 
 
Mochten er vanuit jullie vragen zijn, trek gerust even aan de bel. 

 
Groeten 
Team KDV de Ploeg 
 
 
Nieuws van de Ouderraad 
 
Het nieuwe school jaar is al weer goed op gang en de herfst staat al weer voor de deur. Wij 
zitten ondertussen ook niet stil: zo zijn we al bezig met de voorbereidingen van de 
feestdagen en er zijn er al een aantal acties geweest. Afgelopen week zijn de kinderen langs 
de deuren gegaan om loten te verkopen voor de Jantje Beton actie; een actie waarbij we 
geld inzamelen voor de buitenspeelprojecten van Jantje Beton en waarbij we de helft van de 
opbrengst mogen gebruiken voor ons eigen schoolplein. Wanneer we de resultaten hiervan 
hebben, gaan we die uiteraard met jullie delen en de verdere plannen kenbaar maken. 
 
Ook is de schoolfotograaf langs geweest om al onze kinderen weer mooi op de foto te 
zetten. We hebben de fotograaf geholpen bij de organisatie en zijn zelf erg enthousiast over 
haar manier van werken. Binnenkort krijgt u het resultaat te zien en kunt u de foto’s 
bestellen. 
Tevens staat er nog een andere actie voor de deur: van maandag 9 tot donderdag 12 
oktober is er, net als vorig jaar, de Bag2School actie waarbij u uw overbodige kleding en 
ander textiel kan inleveren. We willen u daarom vragen de kledingkasten weer eens na te 
kijken of u ons weer net als vorige keer kan helpen met inzamelen. Vorig jaar hebben we met 
deze opbrengst een deel van de kosten voor de sportkleding kunnen dekken. Uiteraard 
houden we u ook over de resultaten van deze actie op de hoogte, als ook over de 
bestemming die hiervoor gekozen wordt. 
 
Heeft u nog leuke suggesties, laat het ons dan weten via ons email adres: 
orploeg@pcboapeldoorn.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Ouderraad de Ploeg 
 
 
Tot zo ver onze nieuwsbrief van deze maand. 
Met vriendelijk groet, namens ons team van onderwijs en kinderopvang, 
 
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis 
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