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Beste ouders, 
We naderen de herfstvakantie. Aan het weer was het de afgelopen tijd overigens niet te 
merken. Het betekent dat we de 1e zes weken van het nieuwe schooljaar hebben afgesloten. 
In die 1e zes weken werken we aan het vormen van de groep. Als het goed is heeft een ieder 
zijn plekje gevonden. Mocht u het idee hebben dat we hier en daar nog wat kunnen 
verbeteren, dan horen we dat graag. 
De weken zijn weer omgevlogen. Er gebeurt natuurlijk ook van alles. Samen spelletjes doen, 
samen eten, een airtrampoline, informatieavonden, een kweekkas, dierendag, 
Kinderboekenweek. En ondertussen doen we veel aan rekenen, taal en lezen. Volgende 
week vrijdag sluiten we de Kinderboekenweek af en daarna gaan we er even een weekje 
tussen uit. 
In deze herfstweken volgen we de Bijbelverhalen van koning Saul en David. Spannende 
verhalen die gaan over kwetsbaarheid en lef. Over zoeken en vluchten. Een herdersjongen 
en een reus. Waar vinden wij bescherming? 
 

1. Parnassys ouderportaal 
Mocht u uw activeringscode kwijt zijn, laat het dan even weten. We sturen u zo een nieuwe. 
Het is ook handig om eventuele wijzigingen in adres- of telefoongegevens aan te brengen. 
Dat kunt u dan zelf doen. 
 

2. Digiduif 
Heeft u nog ergens problemen mee of ervaart u onduidelijkheden, laat het even weten.  
 

3. Tak in de hal 
De tak in de hal is in de loop der jaren behoorlijk uitgedroogd. We zijn op zoek naar een 
nieuwe van vergelijkbare grootte. Bent u uitbundig thuis aan het snoeien, wilt u dan aan ons 
denken? 
 



4. Rookworstenactie 
Jaarlijks houden we een “Rookworstenactie” op school. De kinderen gaan met opgavelijsten 
de buurt in en/of benaderen de familie, werk van ouders, etc. en leveren de lijsten op school 
in. 
De opbrengst van de actie is voor de schoolomgeving. Voor de herfstvakantie krijgen de 
kinderen opgavelijsten mee naar huis. Zo kunnen we het ‘stamppotseizoen’ goed beginnen!  
 
De 3 kinderen die de meeste bestellingen bij slager Wilbrink in Beekbergen weten te 
plaatsen, krijgen een prijs.  
Wie weet nog wie er vorig jaar gewonnen heeft? 
 

5. Ouderpanel 
Op 26  oktober wordt het 1e ouderpanel gehouden. We beginnen om 19.30 uur en stoppen 
uiterlijk 21.30 uur. Dit keer hebben we het onder andere over het vignet ‘Gezonde school’. U 
wordt persoonlijk hiervoor benaderd. In principe komt iedereen tenminste 1x tijdens de 
basisschoolperiode van zijn of haar kind aan de beurt. 
 

6. Bezoek Raad van Toezicht 
Op 11 oktober brengt de Raad van Toezicht van PCBO Apeldoorn een bezoek aan de school. 
Het bezoek kent een informeel karakter. De kinderen leiden hen rond en ze spreken met het 
team.  
 

7. Wijkverpleegkundige GGD 
 
A.s. woensdag, om 8.15 uur, is Delphine Waelpoel, bij ons op school. Zij is onze nieuwe 
verpleegkundige vanuit de GGD. 
Bij Delphine kunt u met heel veel vragen terecht. Wanneer u zich zorgen maakt over de 
gezondheid van uw kind, bij opvoedingsvragen, bij slaapproblemen, bedplassen, 
waterwratjes, gewicht, ...  
Schroom niet om even met haar in gesprek te gaan! 
Mocht u er nog vragen over hebben, dan kunnen deze gesteld worden aan juf Marieke. 
 

8. Werkmiddag 
Evenals vorig jaar hebben we een aantal werkmiddagen gepland. Dit jaar is de 1e op 1 
november. Alle kinderen zijn die dag om 12.00 uur vrij!! Wij gaan aan de slag met dossiers, 
verslagen en methoden. 
Er is gewoon BSO. 
 
 

9. Wecycle 
De bak voor de kapotte apparaten staat in de school. De 
apparaten moeten wel door de opening van de doos 
kunnen.. 
 

 
 
 



10. Schooltuin, schoolplein 
De kinderen zijn met juf Marieke en juf Janny al weer begonnen in de moestuin. Alles wordt 
winterklaar gemaakt en de kas zal worden ingericht! 
Als projectgroep zijn we na het openingsfeest weer aan de slag gegaan. We zijn bezig om het 
amfitheater te renoveren, de klimtouwen te repareren en de ruïne weer op te metselen. 
Wilt u een keer meedoen? Voor oppas wordt gezorgd! 
 
Na de herfstvakantie volgt Nieuws uit de groepen digitaal. 
 

11. Kind op maandag 
De thema’s en verhalen van deze maand zijn: 
Week 41: Thema “De overkant!” Deuteronomium 31:1-8; 34:1-12; Jozua 3,4 
Week 42: Thema “Wie is de koning?” 1 Samuël 16, Psalm 23 
Week 44: Thema “Wie durft?” 1 Samuël 17 
Week 45: Thema “Help!” 1 Samuël 18,19 
 

12. Nieuwe leerling 
Op 27 oktober wordt Luka Hoeve 4 jaar. Op dit moment zit hij bij de peuteropvang. Vanaf 27 
oktober dus echt op de basisschool in groep 1! Luka is het broertje van Misha in groep 6. Een 
hele fijne tijd gewenst op onze school Luka!! 
 

13. Jarigen in oktober 
08 oktober Wouter van Gelder (gr 8) 
09 oktober Jordi Morren  (gr 2) 
16 oktober Stephan van Neck (gr 2) 
24 oktober Jurrien Buitenhuis (gr 3) 
27 oktober Luka Hoeve  (gr 1) 
27 oktober Demi Muller  (gr 2) 
04 november Laura van Engeland (gr 7) 
 
 

14. Agenda 
 

10-10 Dag van de Duurzaamheid 

11-10 Raad van Toezicht op bezoek. 

14-10 Einde Kinderboekenweek. Vanaf 
11.30 uur bent u welkom! 

17-10 Start herfstvakantie 

21-10 Einde herfstvakantie 

24-10 Luizencontrole 

25-10 Weekopening groep 5/6. U bent 
welkom van 08.30-9.00 uur 

26-10 Ouderenlunch 11.30-13.30 uur 
Ouderpanel 19.30-21.30 uur 

27-10 Meester Martin afwezig. Juf 
Marion vervangt. 

30-10 Aanvang wintertijd 



31-10 Groep 1/2 vrij 

01-11 Alle kinderen om 12.00 uur vrij 

02-11 Dankdag. U bent welkom van 
08.30-09.00 uur 

04-11 Nieuwsbrief 3 

 
Met vriendelijke groet,   
namens het team,  
Martin Kooijmans 


