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Beste ouders, 
Mocht ik u nog niet een hand hebben gegeven, dan via deze weg al het goede voor het jaar 
2017 gewenst! 
En we zijn weer begonnen. Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat heerlijk als je dan nog kind bent 
en je met de dingen van de dag kunt bezig zijn. Lekker kleuren, luisteren naar een mooi 
verhaal, voetballen op het plein, allerlei nieuwe dingen leren. En wij maar leren Mindfull te 
leven, in het hier en nu blijven, loslaten… Soms zijn we het kind in ons een beetje kwijt 
misschien. Maar ja, wij zijn groot en zij zijn klein.  
Wat is er leuk aan kind zijn? “Je kan spelen, dansen, knutselen!”; zeiden een paar kleuters. 
“Je hebt nog geen grote verantwoordelijkheid.”, zei een jongen uit groep 8.  
Misschien een idee? In 2017 op zoek naar het kind in jezelf? Of eerst maar eens zien om 
gezond te blijven en alles op orde te houden? 
In de Bijbelverhalen volgen we het Evangelie van Lucas. Jezus laat zien wat het betekent dat 
God naar mensen omziet. Misschien ook een mooie wens voor 2017; Dat we elkaar zien en 
naar elkaar omzien! 
 
Jij lijkt op heel veel anderen. 
Twee armen en twee benen, 
Tien vingers en tien tenen, een mond, een neus en oren; 
Daar word je mee geboren. 
Jij lijkt op heel veel andere. 
 
En Toch…. 
 
Toch is er iets speciaals aan jou. 
Misschien zijn het je ogen. 
Je stem, je mooie woorden, 
Je smaak of je gedachten, 
Je zwaktes of je krqchten… 
Er is iets speciaals aan jou. 

 
 



 
 
 

1. Juf Marijke 
Op 31 januari neemt juf Marijke afscheid van onze school. Zij is voor een bepaalde periode in 
2014 op onze school begonnen als onderwijsassistent met een tijdelijke aanstelling. Toen 
deze periode afgelopen was heeft Marijke aangeboden om op onze school vrijwilligerswerk 
te doen. Daar hebben wij graag en dankbaar gebruik van gemaakt omdat we altijd blij waren 
met Marijke. Ze ondersteunde de juffen en hielp kinderen met extra leeslessen en sprong bij 
waar het nodig was. En dat allemaal zonder een dag te missen!! 
Na verloop van tijd werd duidelijk dat Marijke van de gemeente Apeldoorn op zoek moest 
naar reguliere arbeid. Ze heeft na de zomer 2016 nog mogen werken tot januari 2017 en 
daar komt nu dan een eind aan. 
Op 31 januari nemen we afscheid van haar. Als u het leuk vindt bent u vanaf 14.30 uur 
welkom om haar gedag te zeggen. 
We wensen juf Marijke heel veel succes in haar volgende carrière! Wij zullen haar nooit 
vergeten en zij ons vast ook niet! Ontzettend bedankt voor alles Marijke!! 
(In de volgende nieuwsbrief leest u hoe we tot de zomer het gemis van Marijke oplossen.) 
 
 

2. Bibliotheek 
Van Coda: 
Dat (voor)lezen belangrijk is voor de ontwikkeling van het technisch lezen, behoeft geen 
betoog. We onderschatten echter nogal eens dat boeken lezen ook voor de ontwikkeling van 
je fantasie, je inlevingsvermogen, een mening vormen en het uitbreiden van je wereldkennis 
ontzettend belangrijk is.  
In Nederland verlaat gemiddeld 25% van de leerlingen de basisschool met een 
taalachterstand! Een achterstand die maar zelden in het voortgezet onderwijs nog kan 
worden weggewerkt.  
CODA biedt daarom graag al onze leerlingen een GRATIS bibliotheekpas aan, als ze die nog 
niet hebben. Hiervoor moet onze school aan CODA naam, adres en geboortedatum van uw 
kind verstrekken. Uiteraard worden deze gegevens enkel en alleen gebruikt voor het maken 
van het pasje.  
Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dat aangeven vóór 27 januari bij de 
leerkracht of uw directeur.   
Zonder tegenbericht van uw kant, ontvangt uw kind vanzelf de gratis CODA pas waarmee 
het, op alle CODA-locaties, boeken, luisterboeken, muziek en films kan lenen. Uw kind 
ontdekt een prachtige wereld vol kennis. (kinderen die al in het bezit zijn van een pasje 
ontvangen géén nieuwe) 
Meer weten? Bezoekt u dan eens de website van CODA: www.coda-apeldoorn.nl. 
 

3. PJB concert 
Bij deze Nieuwsbrief zit een bijlage van de PJB voor het bijwonen van een concert. Van harte 
aanbevolen! 

 
 
 

http://www.coda-apeldoorn.nl/


4. Wijkverpleegkundige GGD 
A.s. woensdag 18 januari, om 8.15 uur, is Delphine Waelpoel, weer bij ons op school. Zij is 
onze 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. 
 

5. Toetsperiode 
Vanaf week 3 start de midden- toetsperiode van ons Leerlingvolgsysteem. Dat betekent dat 
de kinderen van groep 3-8 de komende drie weken regelmatig met de tafels recht en alleen 
toetsen maken voor spelling, rekenen en begrijpend lezen. De resultaten kunt u t.z.t. in het 
ouderportaal van Parnassy terugvinden. In het volgende rapportgesprek gaan we er over in 
gesprek. 
 

6. Werkmiddag, alle kinderen vrij. 
Op 23 januari zijn alle kinderen ’s middags vanaf 12 uur vrij. Wij gaan dan aan de slag met 
dossiers, lesvoorbereidingen, etc. Er is wel BSO die middag. 
 

7. Formatie 
Evenals vorig jaar kunnen we groep 7/8 tot de zomervakantie splitsen. Juf Mariëlle heeft 
voor die dag een tijdelijke uitbreiding kunnen krijgen. 
Juf Marieke heeft voor haar IB- werkzaamheden een extra vrijdagmiddag tot aan de 
zomervakantie kunnen krijgen. 
 

8. Schooltuin, schoolplein 
We zijn met winterstop! 
 

9. Kind op maandag 
De thema’s en verhalen van deze maand zijn: 
Week 02: Thema “Hij is bijzonder” Lucas 2:21-52 
Week 03: Thema “Het begint” Lucas 3: 1-18 + 21-2, 4:14-21 
Week 04: Thema “Dat is beter” Lucas 4:31-40 
Week 05: Thema “Ongelooflijk waar” Lucas 5:1-11, 17-26 
 

10. Jarigen in december 
17 januari Lorenzo Slotboom  (gr 4) 
29 januari Kevin Roukema  (gr 8) 
30 januari Milan van der Harst  (gr 3) 
02 februari Cas Bosch   (gr 3) 
 
 
 
 
 
 



 
 

11. Agenda 
 

16-01 Groep 1/2 vrij 

18-01 Wijkverpleegkundige van 8.15 – 
10.00 uur aanwezig. 
Ouderavond groep 3 aanvang 
19.30 uur 

23-01 Alle kinderen ’s middags vrij! 

24-01 Meester Martin afwezig 

30-01 Groep 1/2 vrij 

03-02 Nieuwsbrief 6 

 
Met vriendelijke groet,   
namens het team,  
Martin Kooijmans 


