
 
 
 
 
 

 

  

September 2018 
   

Geachte ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden,  
  
Voor u ziet u onze Nieuwsbrief van september 2018.We hebben weer volop nieuws en 
wetenswaardigheden voor u. Veel leesplezier gewenst!  
  
Personeel  
In de zomer zijn de baby’s Pippa en Ivo geboren; respectievelijk de dochter van juf Marloes 
en de zoon van juf Rianne. Beide baby’s ontwikkelen zich prima en zijn al door een aantal 
teamleden met een bezoek vereerd. In loop van de maand november zien we beide jonge 
moeders weer terug op school. Een nieuwe baby is al weer op komst: juf Joenne, onze 
Onderwijsassistent, is namelijk in blijde verwachting. Van harte gefeliciteerd Joenne! Zij gaat 
in de Kerstvakantie met verlof. Juf Jessica, die al een poosje stage bij ons loopt, gaat haar 
vervangen. We gaan ook binnenkort afscheid nemen. Juf Ans werkt in oktober voor het 
laatst. Zij gaat namelijk met pensioen. Juf Marleen werkt nog tot en met december bij ons, 
hierna gaat zij ook met pensioen.  
  
Hallo Parro (dag Digiduif) 
Vanaf de herfstvakantie gaan wij met alle PCBO-scholen voor onze oudercommunicatie 
gebruikmaken van Parro. Dit systeem vervangt Digiduif. Parro werkt naadloos samen met 
Parnassys en Ouderportaal. Bovendien verwachten we dat Parro leuker en vooral 
gemakkelijker is in gebruik.   
  
Rond de herfstvakantie ontvangt u van ons instructies om het account voor uw kind te 
activeren. Wilt u nu alvast meer weten? Lees dan verder op www.parro.com.   
  
Adoptiekinderen  
Iedere maandag is er gelegenheid om een bijdrage te leveren voor onze twee 
adoptiekinderen. Met z’n allen zorgen we ervoor dat er ieder maand een bedrag van €60 
naar hen wordt overgemaakt. Ook in de vakantieweken is dat gewoon doorgegaan. En dat 
terwijl er geen geld is binnen gekomen. Zouden jullie er weer regelmatig aan willen denken?  
Met 270 kinderen op De Ploeg moet € 60 in de maand toch goed te halen zijn?  
  
Nieuws van de Ouderraad  
We zijn alweer 5 weken op weg in het nieuwe schooljaar. Ook dit jaar startten we met het 
openingsfeest. Het weer werkte helaas niet helemaal mee, maar dat mocht de pret gelukkig 
niet drukken. Er werd veel gesprongen en gelachen. Nieuw dit jaar was het “enveloppes 
trekken”, sommigen hadden hierbij heel veel geluk en wonnen mooie prijzen! Ook de 
hamburgers vielen goed in de smaak. 
 
De eerste OR-vergadering is alweer achter de rug, we mochten hierbij wederom een nieuw 
lid verwelkomen, waarmee de OR weer op volle sterkte is. In de volgende nieuwsbrief een 
foto van de complete OR.   
Wilt u graag een vergadering komen kijken of heeft u vragen of input, dan horen we dat 
graag. De vergaderingen ontbreken helaas op de jaarkalender, daarom graag even een 
mailtje sturen naar orploeg@pcboapeldoorn.nl.    
 

http://www.parro.com/


 
 
 
 
 

 

Deze week start de bag-to-school-actie. U hebt inmiddels een zak gekregen waarin u uw 
oude kleren (maar ook lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen) kunt 
verzamelen.   
  
Van 1 t/m 4 oktober kunt u de “bag” (of meerdere natuurlijk) inleveren in het schuurtje bij de 
hoofdingang voor aanvang van school of om 2 uur. Met de opbrengst kunnen we weer mooie 
spullen kopen.   
  
En denkt u er nog even aan dat op 8 en 9 oktober de schoolfotograaf komt?   
  
Vriendelijke groet,  
Ouderraad De Ploeg  
  
Groet,  
Ester de Jong   
  
Nieuws van ons Kinderdagverblijf 
Bijna iedereen is terug van vakantie en we zijn weer  lekker uitgerust begonnen. De 
komende maand is het gezellig druk op het kinderdagverblijf. 
 
De fotograaf komt weer mooie foto’s maken, de voorleestante komt voorlezen, omdat het 
Kinderboekenweek is. We hebben ook nog een opa-en oma week!  
 
Verder heeft de herfst zijn intrede gedaan en hebben we alweer wat kastanjes verzameld.  
We zingen daarbij het liedje   
 

Mooie kastanjes, donkerbruin oranje.  
Ze komen van de bomen vallen   
en we roepen met z’n allen  
Mooie kastanjes, donkerbruin oranje  
Plof, plof, plof  

 
We hebben dan allemaal een of twee  kastanjes in de hand en laten die dan vallen uit  de 
hand(boom). Sterre zingt dan fanatiek: “Mooie kostanjes”. 
 
En natuurlijk is het ook nog dierendag. Als het goed is komen er twee echte konijnen op 
visite en de kinderen mogen die dag een knuffel meenemen, waarmee we een activiteit 
kunnen doen.  
 
Al met al een gezellige drukte. Wij hebben er zin in.  
 
Team KDV De Ploeg 
 
  
Nieuws van de BSO  
Het schooljaar is alweer een paar weken bezig en ook de BSO is goed van start gegaan. 
Allereerst nog babynieuws van een poosje geleden. Juf Marloes is vlak voor de vakantie 
bevallen van een prachtig meisje, Pippa. Juf Marloes en de baby maken het goed. De juffen 
van de BSO gaan binnenkort op kraamvisite. En er is nog meer babynieuws. Juf Joenne is in 
blijde verwachting. Ze zal na de kerstvakantie met verlof gaan, want in februari wordt de 
baby verwacht. 
 



 
 
 
 
 

 

Bij de BSO zijn we nog erg veel buiten te vinden, want we hebben nog steeds prachtig weer. 
We zijn begonnen met sport en spel. De ene keer spelen we basketbal, de andere keer 
knotshockey of volleybal. Bij de chillgroep hebben ze laatst huisjes gemaakt 
van ijslollystokjes. Daar zijn prachtige bouwwerken uit ontstaan. Ook worden de kinderen van 
de chillgroep verwend, want ze hebben pannenkoeken gebakken. Dat was erg leuk. Het 
omkiepen van de pannenkoek bleek nog een hele klus, maar oefening baart kunst! Daarna 
hebben ze natuurlijk heerlijk gesmuld.   

 
Groetjes,  Joenne  
  
Informatie over dyslexiebehandelingen op school  
Leonie Sijtsma, die namens Marant wekelijks op school komt, heeft ons gevraagd het 
volgende informatieve stuk te plaatsen. Daar werken we uiteraard graag aan mee.  
 
Marant komt op school en helpt met lezen en spellen   
   
Moeite met lezen en spellen   
Eén op de vijf basisschoolleerlingen heeft moeite met lezen en of spellen. Dankzij extra 
oefeningen en begeleiding op school kunnen veel van deze kinderen hun achterstand 
inhalen. Helaas is dit voor een aantal kinderen niet genoeg. Ondanks de hulp en extra tijd die 
ze op school krijgen, worden de problemen niet minder. Wanneer uit onderzoek blijkt dat een 
kind ernstige dyslexie heeft, dan kan hij of zij daarvoor behandeld worden. Dit valt onder 
Jeugdzorg.   
 
Wat is dyslexie?   
Bij kinderen met dyslexie verloopt de taalverwerking anders, waardoor de ontwikkeling op 
lees-en/of spellinggebied achterblijft. Dyslexie is aangeboren en staat los van hoe slim   
iemand is. Het kan de schoolprestaties ernstig in de weg staan waardoor kinderen met 
leesproblemen vaak onder hun niveau presteren.    
 
Dyslexiebehandelingen op school   
Wij van Marant vinden het belangrijk dat kinderen met dyslexie in hun eigen vertrouwde 
omgeving geholpen kunnen worden. We komen één keer per week langs op de eigen 
school voor een behandeling van 45 minuten. In de behandeling gebruiken we Letterlicht; 
een online oefenplatform dat aansluit op de taalmethode van de school. We houden ouders 
en leerkrachten goed op de hoogte, zodat ze kinderen met dyslexie kunnen helpen met hun 
oefeningen. Dit doen we bijvoorbeeld met filmpjes voor ouders waarin we de oefeningen 
uitleggen.   
 
Waarom werken dyslexiebehandelingen?   
Bij Marant Behandelpraktijk vinden we het belangrijk dat al het extra oefenen ook echt zin 
heeft. Daarom hebben we een eigen wetenschapper in huis. Orthopedagoog en onderzoeker 
Liesbeth Tilanus bekijkt de effecten van onze dyslexiebehandelingen. Waar nodig passen we 
oefeningen aan of ontwikkelen we nieuwe oefeningen.    
 
Wat doet Marant Behandelpraktijk nog meer?   
Naast dyslexieonderzoek en behandeling helpen we kinderen, ouders en scholen ook bij of 
met rekenen en leer- en of gedragsproblemen. We onderzoeken en kunnen indien nodig ook 
behandelen, bijvoorbeeld met een faalangstreductietraining of een sociale 
weerbaarheidstraining. Daarnaast bieden we ook ondersteuning bij onderwijs voor zieke 
kinderen.   
 



 
 
 
 
 

 

Wie komt er op onze school?   
Hoi, ik ben Leonie Sijtsma en contactpersoon van Marant op basisschool de Ploeg.   
Momenteel ben ik op maandagochtend op school om kinderen met dyslexie extra te 
ondersteunen. Je kunt me dan vinden in de kamer van de intern begeleider.   
Contactgegevens: l.sijtsma@marant.nl  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Leonie Sijtsma 
Orthopedagoog 
 
 
WECYCLE  
Er zijn al 60 apparaten ingeleverd in de nieuwe box van WECYCLE in de hal van de school. 
Nog 15 apparaten en we hebben een boekenpakket voor onze bibliotheek bij elkaar 
gespaard! Wie heeft er nog iets (niet al te groot) met een stekker eraan liggen dat gerecycled 
kan worden dus? Het moet haast lukken voor de herfstvakantie.  
  
Open huis/Opgave leerlingen  
Op 10 oktober a.s. is onze volgende open dag. Deze duurt van 9-12 uur.  
Kent u belangstellenden met jonge kinderen? Maak hen dan a.u.b. attent op deze 
mogelijkheid om de school te bezoeken. Een andere afspraak maken kan natuurlijk ook.  
 
LET OP: 
Het inschrijven van nieuwe leerlingen voor schooljaar 2019-2020 (het jaar na dit schooljaar) 
is nog beperkt mogelijk, want ook voor dat schooljaar zijn de groepen al bijna vol!   
 
Zelfs voor het schooljaar 2020-2021 beginnen de inschrijvingen al behoorlijk binnen te 
komen. 
Conclusie is, dat het verstandig is uw kinderen in te schrijven als ze 2 jaar worden. 
Inschrijving gaat nooit automatisch, ook al zijn er oudere broertjes en/of zusjes op school of 
zit uw kind op het KDV.   
  
Tot zover het nieuws van deze maand.   
  
Met vriendelijke groet,  
namens ons team van onderwijs en kinderopvang,  
  
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis  

mailto:l.sijtsma@marant.nl

