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Beste ouders, 
 
De afgelopen en komende weken doen we veel aan groepsvorming. De kinderen noemen 
het wel eens spelletjes en dat is prima. Ondertussen leren ze elkaar kennen zonder dat ze er 
erg in hebben. De ene keer is het het weerbericht op de rug van de ander laten voelen, de 
andere keer samen iets bouwen. Voorbeelden: 

- In een groep namen ze iets belangrijks mee en moesten de andere kinderen raden 
van wie het zou kunnen zijn. Een kind dat in groep 6 een knuffel meeneemt mag er 
dan ook zijn. 

- We zetten ze in een groep op leeftijd. “Hé, nou ben ik de jongste niet meer!” 
- We zetten de oudsten, de middelsten en de jongsten in het gezin bij elkaar. De 

oudsten staan er anders bij dan de jongsten. “Zie je de verschillen?” 
- Op verschillende manieren laten we groepjes ontstaan en praten we over het proces 

en wat dat betekent voor je. “Wat zou je kunnen doen? Wat is je inbreng?” 
Hiermee investeren we als het ware in het jaar. En ja, we gaan ook rekenen en lezen. ;0) 
De Bijbelverhalen gaan in deze periode over Jakob en Esau. Daar zitten voor de kinderen 
herkenbare thema’s in; jaloezie, ruzie, bedrog, angst en verdriet. De verhalen bieden ons 
een kapstok om hierover met de kinderen in gesprek te gaan. En zo leer je elkaar op een 
diepere laag kennen. 
In de verhalen ontdekt Jakob dat God altijd met je meegaat, wat hij ook doet of waar hij ook 
heen gaat 
 
 

1. Benoeming nieuwe bestuurder Stichting PCBO Apeldoorn 
 
Per 1 oktober 2017 is mevrouw Esther Kopmels benoemd als voorzitter van de Raad van 
Bestuur van de Stichting PCBO Apeldoorn. Zij volgt hiermee de heer Gert Nijmeijer op, die 
per 13 oktober 2017 met pensioen gaat. 
 



In nauwe samenwerking met de heer Wim Schotman, lid Raad van Bestuur, zal mevrouw 
Kopmels een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van de Stichting 
PCBO Apeldoorn. 
 

2. Openingsfeest 1 september (voor het geval u het gemist hebt..) 
Dit jaar vieren we op 1 september van 18.00-19.30 uur met elkaar de opening van het 
schooljaar. Dit jaar doen we weer een thema en wel ‘Cowboys en Indianen’. We passen het 
plein aan, we regelen wat te eten en te drinken en ……..  we komen als het even kan 
verkleed! 
Bij aankomst gaat het hele gezin eerst op de foto!! En dan naar het plein, waar het nodige 
klaar zal staan. 
Het eten zal in een soort lopend buffetje klaar staan. Aan u de vraag of u uw kinderen daarbij 
wilt begeleiden. Er zullen ook een paar vuurkorven staan. Graag uw aandacht daarbij voor de 
veiligheid van de kinderen. 
Let wel: Het is geen uitgebreide maaltijd. Broodje hamburger en voor de kinderen ook 
marshmallows. Er zullen ook beperkt vega-burgers zijn. Het lijkt geen verkeerd idee om thuis 
alvast een bodempje te leggen of een lekker toetje klaar te zetten… 
 

3. We-cycle 
Via juf Jeannette wordt u geïnformeerd over de actie 
middels de bijlage.  
 

4. Van de Ouderraad en de MR 
 

Beste ouder / verzorger, 
Ook dit jaar willen wij u vriendelijk verzoeken om een bijdrage voor de diverse activiteiten 
die de ouderraad dit schooljaar voor uw kind(eren) organiseert. 
Sinds jaren staat dit bedrag al op € 45,- per kind en we zijn nog steeds in staat om hiermee 
alle activiteiten te bekostigen. 
Dit zijn o.a. de Jaaropening, Sinterklaas- en Kerstfeest activiteiten, gezelligheidsavond, 
voetbal- en handbal toernooien, schoolreisjes en schoolkamp, avond 4 daagse en wat er 
verder voorbij komt. 
U kunt dit bedrag overmaken op  onze rekening NL45RABO 0306 0254 18 tnv. St. Beh. 
Ouderfonds. 
Wij zien graag uw bijdrage zo spoedig mogelijk tegemoet. 
 
Alvast bedankt en met vriendelijke groet, 
Fred Hendriks 
Penningmeester Ouderraad. 
 
Om u op de hoogte te brengen van wat de MR (Medezeggnschapsraad) bespreekt, volgt hier 

een korte toelichting op wat er is besproken. 

 

 

 

 

 

 



MR nieuws 
Vergadering van 29 augustus 2017 

- Het is fijn dat de vacature, die is ontstaan na het vertrek van Martine Theunisse, is 

ingevuld door Sabrina Muller. Zij is de moeder van Gijs (groep 3) en Fien (groep 1/2). 

Wij wensen haar een prettige tijd toe en rekenen op een goede samenwerking.  

- Inhoudelijke bespreekpunten: notulen OR en GMR, jaarplan en jaarverslag MR. 

- Het team gaat aan de slag met de nieuwe ICT omgeving.  

- Gebrainstormd over het organiseren van een thema-ochtend/avond. Welke thema’s  

zijn interessant voor ouders. 

- De volgende vergadering is woensdag 15 november 2017 om 19.00 uur. 

 

5. Kleindierenshow 
De kinderen kunnen hun kleurplaten inleveren voor donderdag 14 september. Bij inlevering 
van de kleurplaat ontvangen ze een vrijkaartje voor de show. 
 

6. Luizen 
Waren we na de vakantie nog helemaal vrij, nu zijn er toch luizen geconstateerd. Heel 
vervelend voor de kinderen die het betreft. 
Op 11 september (en groep 1/2 kort daarna) zullen alle kinderen weer gecontroleerd 
worden. Graag het haar van de meiden zoveel mogelijk in een staart. 
 

7. Kinderpostzegelactie 
Deze keer hebben de kinderen van groep 7/8 de mogelijkheid om een thema te kiezen. Op 

dit moment weten we nog niet wat ze hebben gekozen. Wat we wel weten is 
dat ze op 20 september om 12.00 uur van start gaan! 
Veel succes allemaal! Of groep 8 meedoet is nog even een vraag. Zij gaan die 
dag op kamp. 

 
8. Vijver en druiven 

Sietse Hendriks in groep 8 is de nieuwe vijvercommandant. Hij heeft Britt opgevolgd. We zijn 
op zoek naar iemand die verstand heeft van vijvers en die met Sietse (en ondergetekende) 
wil kijken naar verbetermogelijkheden. Bent u diegene? Neem dan graag even contact op 
met school. 
Voor het eerst hebben we dit jaar druiven (dankzij het frame van meester Henk). Het schijnt 
dat je de ranken op een bepaalde manier moet snoeien en opbinden. Ook hier zijn we op 
zoek naar iemand die ons dat kan leren. Bent u diegene? Neem dan graag even contact op 
met school. 
 

9. Informatieavonden  

Op 5 september: 
Groep 3   19.30 uur 
Groep 4   20.00 uur 
Groep 5/6 19.30 uur 
 

Op 7 september: 
Groep 1/2          19.30 uur 
Groep 7              19.30 uur 

 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u jaarverslagen van de OR, MR en de school. Op 
deze avonden is er iemand van de MR en OR aanwezig voor eventuele vragen. Het financiële 



jaarverslag is ook toegevoegd. Het bedrag van de gift voor stichting Haarwensen is hier nog 
niet af. De vragen daarover kunnen t.z.t. gestuurd worden aan fred.hendriks@moba.nl  
 

10. Schooltuin en schoolplein 
Juf Marieke en oma Janny zijn afgelopen dinsdagmiddag weer met de kinderen in de tuin 
aan de slag gegaan. De moestuin heeft het zwaar gehad door droogte. Toch zijn er nog een 
paar komkommers tevoorschijn gekomen en worden de aardappels binnenkort geoogst. Juf 
Marieke en oma Janny hebben, helaas, aangegeven dat het hun laatste jaar is. We gaan 
naarstig op zoek naar opvolgers. Als u iemand weet, dan houden we ons aanbevolen! 
 
Binnenkort gaat er weer een datumprikker uit voor het klussen aan het schoolplein. Nu 
meester Henk er niet meer is voor de klussen, zullen we dat ook meenemen. Heeft u 
handige handen of wilt u ze ontwikkelen, dan bent u van harte uitgenodigd!! Soms zullen we 
u persoonlijk benaderen, maar u kunt ook spontaan komen op een datum. We zullen de 
geprikte data via Digiduif bekend maken. (voor oppas wordt gezorgd) 
 
 

11. Kind op maandag 
De thema’s en verhalen van deze maand zijn: 
Week 36: Thema “Mijn familie.” Genesis 25:19-34 en Genesis 26 
Week 37: Thema “Wie ben jij?” Genesis 27:1-46 
Week 38: Thema “Ik heb het voor je over” Genesis 28:10-22 en Genesis 29: 1-20 
Week 39: Thema “Kijk dan naar me!” Genesis 29-21-35 en Genesis 30: 1-24 
Week 40: Thema “Laat me gaan” Genesis 30: 25-43 en Genesis 31:1-24 
 

12. Nieuwe kinderen 
Jesse en Thijs Kort zijn inmiddels in groep 1 aangekomen. Ze hebben het al aardig naar hun 
zin. We heten de familie Kort van harte welkom bij ons op school en wensen hun een fijne 
tijd! In de vorige nieuwsbrief is Ava Kingma nog vergeten. Zij is de zus van Bloom en zit in 
groep 3. Welkom Ava! 
 

13. Jarigen in september 
06 september Julian Bloem   (gr 6) 
08 september  Jordy Vos   (gr 6) 
11 september Doutze Neuteboom  (gr 2) 
15 september Ava Kingma   (gr 3) 
25 september Ilse Stufken   (gr 3) 
02 oktober Nick Westerhof  (gr 6) 
04 oktober Jente-Jasmijn   (gr 2) 
05 oktober Lucas Kromkamp  (gr 4) 
 

14. Agenda 
 

01-09 Openingsfeest 18- 19.30 uur 

04-09 Start We-cycle 
Week van de 
kennismakingsgesprekken 

mailto:fred.hendriks@moba.nl


Openingsdienst Grote kerk 18.30 

05-09 Informatieavond 3/4 en 5/6 

07-09 Informatieavond 1/2  en 7 

11-09 Groep 1/2 vrij 

12-09 Meester Martin afwezig 

16-09 Brandweerdag groep 7/8 

20-09 Kamp groep 8 

21-09 Kamp groep 8 

22-09 Kamp groep 8 

25-09 Groep 1/2 vrij 

27-09 Schoolhandbaltoernooi 

28-09 Ontruimingsoefening 

29-09 Nieuwsbrief 1 van de groepen  

04-10 Dierendag 
Informatieavondgroep 8 
Start Kinderboekenweek 

05-10 Dag van de leraar 

06-10 Nieuwsbrief 2 

 
 
 
Met vriendelijke groet,   
namens het team,  
Martin Kooijmans 
 


