
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Oktober 2018 
   

Beste ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden,  
  
Voor u ziet u onze Nieuwsbrief van oktober 2018. Het is de laatste nieuwsbrief die via 
Digiduif wordt verstuurd. Vanaf de herfstvakantie werken wij met Parro. 
We hebben nog veel meer nieuws en wetenswaardigheden voor u. Veel leesplezier 
gewenst!  
 
AED 
Sinds een paar weken beschikken we over een AED in ons gebouw naast de deur van groep 
6. Deze AED is ook geschikt om te gebruiken voor kinderen. Natuurlijk hopen we dat we de 
AED niet nodig hebben, maar mocht dit zo zijn, aarzel dan niet om deze te gebruiken. Als 
school hebben we de voorkeur de AED buiten te hangen. We zijn daarover in gesprek met 
het bestuur van PCBO dat de apparaten van al onze scholen heeft bekostigd.  
 
Wachtlijst 
Door de grote toeloop van nieuwe leerlingen hebben we moeten besluiten een wachtlijst te 
gaan hanteren voor nieuwe leerlingen. Dit om te voorkomen dat de groepen te vol worden. 
Tot de zomervakantie van 2020 kunnen er geen nieuwe leerlingen meer geplaatst worden! 
Ook de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 beginnen al binnen te komen. Voor dit 
schooljaar is er nog voldoende plek. Het lijkt ons wel verstandig om kinderen die in het 
schooljaar 2020-2021 naar school mogen, nu al vast in te schrijven. 
 
Personeel  
Heidi van het KDV gaat ons verlaten. Verderop in deze nieuwsbrief lees u hierover meer. 
Juf Ans werkt in oktober voor het laatst. Zij gaat namelijk met pensioen. Op woensdag 31 
oktober van 13.45 - 14.15 uur kunt u op informele wijze afscheid van haar nemen in de hal 
van De Ploeg. 
In de maand november zien we juf Marloes en juf Rianne weer terug van ouderschapsverlof. 
 
Opbrengst Bag-To-School 
De opbrengst van de kledingactie van Bag-To-School bedraagt € 190,20. We zijn ontzettend 
blij met dit bedrag. Iedereen die kleding heeft ingeleverd: hartelijk dank. 
 
Onderwijs en ICT 
Vlak voor de zomervakantie heeft onze school een Onderwijs- en ICT-plan opgesteld. Hierin 
is de onderwijsvisie van de Ploeg vertaald naar behoeften op het gebied van computers en 
technologie. Een van de punten uit ons plan is dat iedere leerling in de bovenbouw de 
beschikking heeft over een eigen laptop in de klas. In groep 5 wordt hier op dit moment mee 
geëxperimenteerd. Er is voor de middenbouwgroep gekozen voor Chromebooks. Deze 
worden ’s ochtends ingezet ter ondersteuning van het reken-, taal- en leesonderwijs en ’s 
middags worden deze gebruikt bij IPC. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

We zijn ons bewust van de minder positieve kanten van schermgebruik. Om die reden doen 
we regelmatig de ‘kleppen dicht!’ De leerlingen schrijven ook gewoon met pen en papier. 
Twee keer in de week is er gym en de leerlingen spelen alle pauzes buiten. 

 
Parro 
Net als andere PCBO-scholen gaan wij voor onze oudercommunicatie gebruikmaken van 
Parro. Vrijwel alle ouders/verzorgers zijn inmiddels gekoppeld aan dit systeem. Via Parro kan 
de leerkracht op eenvoudige wijze communiceren met ouders/verzorgers van de groep of 
werkgroepen. Ook het vragen van hulp en het delen van foto’s gaat eenvoudiger.  
De foto’s die via wij via Parro delen, kunt u opslaan en bewaren voor later. Het is niet de 
bedoeling dat deze foto’s op sociale media gedeeld worden.  
Via Parro kunt u contact opnemen met andere ouders/verzorgers. Dit is handig voor het 
maken van speelafspraken of bijvoorbeeld het uitwisselen van telefoonnummers. Ook kunt u 
via Parro contact opnemen met de leerkracht. Dit is handig voor korte berichtjes of 
mededelingen, maar niet voor ingewikkelde vragen of het uiten van onvrede. Hiervoor maakt 
u een afspraak.  
We streven naar een vlotte communicatie. U begrijpt dat leerkrachten onder lestijd, ’s avonds 
en in het weekend niet zullen reageren op uw bericht. Voor dringende zaken of 
ziekmeldingen neemt u gewoon telefonisch contact op met de school. 
  
Nieuws van de BSO  
De afgelopen maand hebben we weer van alles gedaan op de BSO. De kinderen zijn steeds 
erg enthousiast als er weer een sport op het programma staat. Laatst hebben we 
gevolleybald en getennist. Er deden van alle groepen kinderen mee, van de groene groep tot 
de chillgroep. Dit was erg leuk om te zien. Op dit moment zijn ook de strijkkralen erg gewild. 
De juffen van de BSO hebben steeds strijkdienst om alle mooie creaties te strijken, zodat ze 
allemaal mee naar huis kunnen. Bij de chillgroep hebben de kinderen laatst nog cakejes 
gebakken en natuurlijk ook opgesmuld. Volgende week is het herfstvakantie en is het thema 
op de BSO ‘Halloween’. Iedereen een fijne vakantie gewenst!  
 
Groetjes, Joenne  
  
WECYCLE  
Er zijn al meer dan 75 apparaten ingeleverd in de box van WECYCLE in de hal van de 
school. Hierdoor hebben we een mooi boekenpakket voor onze bibliotheek bij elkaar 
gespaard! Alle gevers hartelijk dank voor jullie bijdrage! Het is natuurlijk sowieso een goede 
zaak om oude en versleten apparaten te recyclen. 
 
KDV 
Heel veel nieuws dit keer vanuit ons KDV. 
 
Afscheid Heidi: 
Lieve kinderen, ouders en collega’s van IKC de Ploeg,  
Alweer 4,5 jaar werk ik met veel plezier op KDV de Ploeg. Toch ga ik binnenkort mijn 
loopbaan in de kinderopvang ergens anders voortzetten. Ik ga zowel wonen als werken in de 
provincie Overijssel. Al 6 jaar lang rijd ik via de A1 naar Apeldoorn en weer terug naar mijn 
huis in Nijverdal. Het is soms een beste opgave om op tijd op mijn werk te verschijnen door 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de toenemende files op de weg, ook ben ik vaak laat thuis bij mijn eigen gezin. Dit gaf bij mij 
de doorslag om te solliciteren naar een andere functie dichter bij huis. Binnen Doomijn is er 
een vacature vrijgekomen in Lemele. Dit is een klein dorpje in Overijssel op 20 minuten 
rijden van mijn huis. Ik heb de gok gewaagd door te solliciteren en ik heb afgelopen 
donderdag 4 oktober te horen gekregen dat ik daar op het KDV mag komen werken. Dinsdag 
13 november zal mijn laatste dag zijn op KDV de Ploeg. Vanaf donderdag 15 november zal 
ik in Lemele gaan werken. Maar ja… een nieuwe uitdaging betekend ook afscheid nemen en 
laat ik daar nou niet zo goed in zijn. Ik ga jullie ontzettend missen en vind het jammer dat ik 
de “kleintjes” niet meer naar de basisschool mag begeleiden. Ik draag het stokje over aan de 
nieuwe collega en wens haar heel veel plezier op KDV de Ploeg.  
Bedankt voor alles!  

 
Tot ziens en ik kom zeker nog eens langs op mijn oude basisschool!  
Dikke kus en heel veel knuffels van Heidi Schoot Uiterkamp - Pol  
 
Nieuwsbrief: 
Beste ouders, 
Wat een geluk! De herfst lijkt wel zomer. De kinderen snappen er niets meer van, dan mogen 
ze de jas weer aan en dan mogen ze de jas weer uit. We genieten dan ook nog veel van het 
mooie weer en zijn dan ook vaak buiten te vinden. Er wordt van alles gebakken in de 
zandbak, springen vanaf de rand van de zandbak is ook zo'n favoriete bezigheid op het 
moment. Eikels, stenen en bladeren verzamelen past natuurlijk goed bij het thema: herfst. 
De herfsttafel heeft veel aantrekkingskracht op de kinderen. De pompoenen, kabouters, de 
eekhoorn en de egel worden uitgebreid bekeken en besproken. Af en toe vinden we ze op de 
gekste plaatsen terug. De zand en watertafel is gevuld met kastanjes, bladeren en eikels (we 
houden ons aanbevolen voor meer eikels en kastanjes). Af en toe vliegen ons de kastanjes 
om de oren, meestal na het liedje: 
"mooie kastanjes, 
donkerbruin, oranje 
Ik zie ze van de bomen vallen 
en we roepen met z'n allen: 
mooie kastanjes, donkerbruin oranje 
plof, plof, plof" 
We beschilderen kastanjes en verven met bladeren in plaats van met een kwast. We maken 
slingers van bladeren, gewoon buiten knutselen. De kinderen mogen zelf een tak uitzoeken 
en zelf de kleur van het draad uitzoeken en zelf het draad doorknippen. Samen maken we 
een knoop, sommige kinderen proberen zelf een knoop te maken. De slinger met de draad 
wordt soms ook ineens een hengel of een takel van een hijskraan, hoe creatief is dat! 
De opa's en oma's zijn op het kinderdagverblijf op visite geweest om een beeld te krijgen hoe 
het er op een KDV aan toe gaat. Het was heel gezellig. De opa's en oma's mochten mee 
doen met dansen, puzzelen, kleien, zingen en spelen met toverzand. Ook hebben ze gezien 
hoe we een verjaardag vieren met de kinderen. 
 
Nieuwe stagiaires: 
Op het kinderdagverblijf hebben we twee nieuwe stagiaires: Deanne op de maandag middag 
en de dinsdag, Amber op de donderdag bij de peuterplus en op de vrijdagmiddag. Hieronder 
stellen ze zich aan u voor. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Ik zal mij even voorstellen: Ik ben Amber en ik ben geboren op 19 februari 1998 en ben nu 
20 jaar oud. Zelf kom ik van de richting “sport en bewegen” wat ik 3 jaar heb gedaan. In deze 
afgelopen jaren heb ik veel geleerd over het lesgeven, teamwork, samenspel en omgang 
met verschillende doelgroepen. Ik wil later bewegingsagogie gaan doen, daarom heb ik 
gekozen voor pedagogisch medewerker niveau 3, omdat ik met kinderen later wil gaan 
werken als bewegingsagoog. Via pedagogisch medewerker hoop ik mijn doel te kunnen 
bereiken. 
Mijn hobby’s zijn voor de rest tekenen en  fitnessen. 
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Deanne Zijlstra en ik kom hier dit jaar stagelopen op de maandagmiddag en de 
dinsdag. Ik ben 17 jaar oud en ik doe de opleiding ‘gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker’ op het ROC Aventus in Deventer. Dit is een niveau 4 opleiding op het mbo. 
Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik het altijd al leuk heb gevonden om met 
kinderen te werken en ook kinderen iets te leren, daarom wil ik na deze opleiding ook graag 
veder naar de pabo. 
In mijn vrije tijd speel ik volleybal bij Alterno en geef ik daar zelf ook training, naast volleybal 
werk ik ook in de bediening bij restaurant Van Der Valk Apeldoorn. Ik kijk er erg naar uit om 
hier het komende jaar stage te komen lopen en ik hoop hier veel te leren. 
Groetjes, Deanne 
 
Team KDV de Ploeg 
 
 
Tot zover het nieuws van deze maand.   
  
Met vriendelijke groet,  
namens ons team van onderwijs en kinderopvang,  
  
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis  


