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Beste ouders, 
 
Volgende week dinsdag doen we voor het eerst mee aan de Buitenlesdag. Zo af en toe gaan 
de kinderen al buiten rekenen of andere opdrachten doen. Deze keer is het een Nationale 
dag. Echt iets voor onze school dachten we. We hopen op mooi weer… 
Vorig weekend kwamen er berichten in de media dat buitenspelen voor kinderen belangrijk 
is. Het is goed voor ze om vies te worden en het avontuur met takken en hutten aan te gaan. 
Wat een voorrecht dat we dat allemaal rondom de school hebben. De kleuters kunnen zelfs 
fikkie steken!  
De komende maanden gaan we met de projectgroep weer aan de slag. We gaan onderhoud 
plegen, metselen en nieuwe ideeën uitwerken. Heeft u een idee? Laat het weten! 
 
En dan is het volgende week donderdag Witte Donderdag. Met de kinderen vieren we het 
Paasfeest in de groepen. We eten met elkaar (de lunch wordt verzorgd), zingen liederen en 
luisteren naar de Paasverhalen. Verhalen van verraad, van de haan, van Pilatus, van de 
kruisdood, van het graf en van de Opstanding. Gebeurtenissen met zoveel emoties en zoveel 
betekenis! 
Op de televisie wordt ’s avonds The Passion uitgezonden. Een soort hedendaagse vertaling 
van het Paasverhaal. Ben benieuwd of het indruk op u maakt… 
Als mijn vrouw en ik op Goede Vrijdag naar de kerk gaan, verlaten we de kerk in stilte. Op 
zaterdagavond komen we dan in stilte en in het donker weer binnen en wordt de Paaskaars 
binnen gebracht. Licht van Christus! Kaarsjes worden aan die kaars ontstoken en zo vult de 
ruimte zich met licht. In het donker of in donkere tijden kan één Licht het verschil maken. 
Zeker als we het aan elkaar doorgeven… 
We wensen u alvast fijne, vrolijk en Gezegende Paasdagen! 
 
 
 
 
 
 



1. Zingen in een koor van ouders bij de Openingsdienst? 
 
PCBO Apeldoorn ziet ouderbetrokkenheid als een belangrijk onderdeel van een succesvolle 
school. Betrokkenheid van ouders draagt bij aan een plezierige, zinvolle en leerzame tijd 
voor kinderen op school. Zou het niet mooi zijn als we daar komend jaar al bij het begin van 
het schooljaar uiting aan kunnen geven?! 
Vandaar...., ouders gezocht! Op 4 september 2017 vindt de jaarlijkse Openingsdienst in de 
Grote Kerk van Apeldoorn plaats. Wilt u meezingen in het koor van ouders tijdens deze 
dienst? Kunt u 2 tot 3 keer oefenen, onder deskundige leiding, van 16.00 - 17.00 uur op een 
PCBO-school? (Er is een voorkeur voor een maandag, maar we bepalen het in overleg.) 
 
Geeft u zich dan op voor 21 april bij Martin Kooijmans, mkooijmans@pcboapeldoorn.nl en u 
ontvangt nadere informatie. 
 

2. Ouderpanel 
Op 19 april houden we ons halfjaarlijkse ouderpanel. We praten over de school en één of 
meerdere specifieke onderwerpen. Als het goed is wordt u minstens 1x in de schoolperiode 
van uw kind uitgenodigd. 
 

3. Bevrijding Beekbergen/Lieren 
Vanwege onderstaande IEP- toets van groep 8, gaat groep 7 dit jaar alleen naar het 
oorlogsmonument in Lieren. Zij zullen om 09.00 uur de kransen leggen en de verhalen 
verzorgen. 
 

4. IEP- toets 
De afgelopen jaren heeft groep 8 de landelijke Cito-toets gemaakt. Misschien heeft u hem 
zelf ook ooit gemaakt? Binnen heel PCBO Apeldoorn is afgesproken dat we de komende 
jaren de IEP- toets maken. Deze duurt 2 dagen in plaats van 3. De toets is anders opgebouwd 
en kent een boekje waar de antwoorden in worden geschreven. We zijn benieuwd hoe de 
kinderen het gaan ervaren. 
Op de ochtenden van 18 en 19 april willen we het koffiedrinken graag om 8.45 uur afronden 
zodat het helemaal stil is rondom het lokaal van groep 7/8. 
 

5. Koningsspelen 
Net als vorig jaar organiseren we op 21 april ’s morgens de Koningsspelen op en rond het 
schoolplein. We kunnen vast veel handen gebruiken die ochtend. U ontvangt nog een apart 
bericht hierover, maar misschien kunt u er vast rekening mee houden? 
 

6. Schooltuin, schoolplein 
We gaan weer beginnen! Maar juf Marieke en oma Janny zijn al weer al weer druk bezig met 
de kinderen in de moestuin. Ze hebben aardbeienplantjes gekregen en deze zijn inmiddels 
geplant. De inrichting van de kas heeft meester Henk bijna klaar en dan worden de platen er 
weer in aangebracht. Deze keer zullen ze worden vastgelijmd. 
Helaas, er komen wel mezen op bezoek in het vogelnestkastje met de camera, ze blijven 
echter niet… 
 
 



7. Kind op maandag 
De thema’s en verhalen van deze maand zijn: 
Week 15: Thema “Voor geen goud” Lucas 22:1-23 
Week 16: Thema “Dichtbij” Lucas 24:13-49 
Week 18: Thema “Het is goed” Genesis 1:1-2:3 en 2:8-25 
 

8. Nieuwe leerling 
Vanaf 1 mei is Lola Berger een kind van groep 1. Lola is al een bekende vanuit de 
peuteropvang en heeft er echt zin in! Wij wensen de familie Berger een fijne tijd op onze 
school! 
 

9. Jarigen in maart 
13 april Rosanne van Gils  (gr 7) 
20 april Dianne keus   (gr 4) 
24 april Floris de Groot  (gr 4) 
24 april Diek Smeerdijk  (gr 1) 
25 april Maya    (gr 5) 
26 april Lola Berger   (gr 1) 
26 april Lotte Eversdijk  (gr 5) 
  
 

10. Agenda 
 

10-04 Groep 1/2 vrij 

11-04 Meester Martin afwezig 
Buitenlesdag 

12-04 Finale schoolvoetbal met groep 
7/8 

13-04 Paasfeest op school. Voor de 
lunch wordt gezorgd. 

14-04 Goede Vrijdag 

17-04 2e Paasdag 

18-04 IEP- toets 
Groep 7 bij Bevrijdingsmonument 

19-04 IEP- toets 
Ouderpanel 

21-04 Koningsspelen 

23-04 Start aprilvakantie  

01-05 Luizencontrole 

02-05 Kamp groep 8 

03-04 Kamp groep 8 

04-04 Kamp groep 8 

05-04 Bevrijdingsdag  

 
Met vriendelijke groet,   
Namens het team,  
Martin Kooijmans 


