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Nieuwsbrief 4 december 2020 
 

 

 
 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.   

De nieuwsbrief wordt ongeveer één keer per maand meegegeven.  

 

Sinterklaas 

Wat was het spannend op het plein 

vanmorgen. Komen er nu wel of 

geen pieten. Juf Esther ging even 

kijken en kwam terug op de trekker 

en voorin in het grote pak zaten 2 

pieten! De pieten moesten eerst op 

het plein door de pieten-test-straat, 

gelukkig heeft de man van de GGD 

ze gezond verklaard. Daarna zijn de 

pieten bij de leerlingen in de groepen 

geweest en aan het eind van de morgen kwam zelfs sinterklaas nog even 

langs. Het was een hele gezellige morgen en wat een mooie surprises zijn 

er gemaakt. Binnenkort ontvangen jullie nog het filmpje dan kunnen jullie 

samen nog even nagenieten. 

 

Kerstengel actie  

Zoals bij u bekend doen we mee aan de actie Kerstengel van Stichting Present Apeldoorn. Alle leerlingen 

van de school maken voor iedere bewoner gedurende 4 weken een presentje. 

Een mooie manier om in de periode vóór Kerst een lichtpuntje te zijn voor iemand die het nodig heeft. De 

afgelopen week hebben alle leerlingen tekeningen en kaarten gemaakt voor de bewoners van 

zorginstelling Casa Bonita. Gisteren heeft groep D alle prachtige tekeningen gebracht. Het was een 

bijzondere middag! Samen met Burgemeester Ton Heerts werden de tekeningen en kaarten in postzakken 

omhoog getakeld naar de bewoners. We hebben ook flink gezwaaid en liedjes gezongen. Wat vonden de 

bewoners, maar ook de kinderen het leuk! Maandag ontvangen alle leerlingen nog een kleine attentie.  

Vanaf vrijdagavond 4 december om 18.00 uur is er een stukje te zien op RTV Apeldoorn. Dit item wordt 

ieder uur herhaald www.rtv-apeldoorn.nl  

 

        Schoolnieuws 

http://www.rtv-apeldoorn.nl/
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Rectificatie rekeningnummer 

In de vorige nieuwsbrief stond een banknummer voor de ouderbijdrage. Deze klopte niet. Er misten 2 

cijfers. Het moet zijn: NL 46 RABO 0143590073 Gelukkig belde een alerte ouder hierover. 

  

Ouderavond Voortgezet Onderwijs  

Op dinsdag 10 november vond de ouderavond over Voortgezet Onderwijs online plaats. De avond werd 

geleid door Jacolien Boer, intern begeleider van de bovenbouw. Tijdens de avond is o.a. besproken welke 

vormen van voortgezet onderwijs er zijn en welke toelatingseisen de verschillende scholen hanteren.  

Daarnaast is besproken welke stappen er samen met u als ouders genomen worden om een zo goed 

mogelijke keuze te maken voor het vervolgonderwijs.  

Op de volgende website vindt u een overzicht van alle voortgezet (speciaal) onderwijs scholen:  

https://www.swv-vo-2505.nl/index.php/ouders-leerlingen/naar-het-vo  

 

Ouderraad 

Van de ouderraad ontvingen wij het volgende bericht voor in de nieuwsbrief:  

Beste ouders,  

via deze weg willen wij van de ouderraad een oproep doen voor extra leden van onze gezellige OR. Op 

dit moment zijn wij met 5 enthousiaste ouders, waarvan 2 ouders met een leerling in groep 8, en vanuit 

school Esther Wesselink om voor alle korte lijnen en school informatie te zorgen. 

Graag komen wij in contact met ouders die ons willen versterken . In deze roerige tijden hebben we aan 

het begin van het schooljaar niet met elkaar kunnen kennismaken zien we elkaar weinig bij school.| 

Ongeveer 6 keer per jaar hebben wij een vergadering. Bij de eerste vergadering brengen wij in kaart wat 

de plannen zijn voor het schooljaar en verdelen hier de activiteiten zodat we met zijn allen niet teveel 

werk krijgen. Wat wij ongeveer doen: boodschappen voor de lunches en sinterklaas, klaarzetten van de 

lunches, inpakken van presentjes en wat kleine versiering aanbrengen in school passend bij het thema, 

kerstbakjes maken met kinderen en ouders en aan het einde van het jaar de gezellige gezinsactiviteit. 

De ene persoon is meer van het regelen, de ander meer van de voorbereiding en dan hebben we nog 

ouders die liever met de uitvoering bezig zijn. Op deze manier vullen we elkaar perfect aan. 

We zijn niet een al te grote school, willen graag de kinderen voorzien van de activiteiten maar kunnen dit 

niet zonder hulp van ouders. Denken jullie na het lezen ik wil hier toch meer van weten? Laat een bericht 

achter op school dan kunnen we contact met elkaar opnemen. 

 

Hartelijke groet; Mariska (moeder van Joost uit P), Cantal (moeder van Elize en Jayden uit L en D), 

Sabine (moeder van Koen  uit O) Mireille (moeder van Jens uit P)en Linda (moeder van Youri uit J) 

 

 

Schoolfruit en gezonde koek 

Sinds woensdag 11 november krijgen de leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit.  

In sommige groepen mochten de leerlingen op woensdag altijd een gezonde koek mee naar school. Dit is 

niet handig in combinatie met het schoolfruit.  

We hebben daarom met elkaar afgesproken dat de leerlingen op dinsdag een gezonde koek mee naar 

school mogen nemen.  

 

 

Kerstbakje maken  

In de week voor de kerstvakantie wordt er door  alle leerlingen een 

kerstbakje gemaakt. Dit gebeurt dit jaar helaas niet met hulp van 

ouders maar wordt door leerkrachten en stagiaires begeleid.  School 

zorgt voor oase en een kaars. Een (klein!) bakje, kerstgroen en de 

overige versierselen nemen de leerlingen zelf mee. Wilt u dit 

uiterlijk maandag 14 december meegeven naar school?  

Heeft u genoeg groen in uw tuin, wilt u uw zoon/dochter dan wat 

extra meegeven? Dit kan dan worden gedeeld met leerlingen die het 

niet hebben. Bij voorbaat hartelijk dank. 

https://www.swv-vo-2505.nl/index.php/ouders-leerlingen/naar-het-vo
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Kerstlunch 

Vorig jaar werd in alle groepen een ‘Kerst high tea’ gehouden, dit is nu helaas niet mogelijk.  De 

ouderraad wil nu zorgen voor een gezellige maaltijd in de klas. Zij zorgen voor het eten, drinken en de 

bijbehorende aankleding. Wilt u voor deze dag een bord en een beker waar warme drank in kan 

meegeven? Graag in een plastic tas (het gaat namelijk weer vuil mee naar huis). Denkt u ook aan het eten 

en drinken voor de kleine pauze? 

 

Kerstviering 

Er is dit jaar geen viering met ouders. Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen voor een viering met 

de kinderen. Deze viering wordt opgenomen en dit gaan wij op donderdag 17 december met de leerlingen 

kijken. Hierna wordt de viering ook naar u verstuurd zodat u het samen met uw kind kunt bekijken. 

 

Mediamasters 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid hebben de leerlingen van groep L en P meegedaan aan 

MediaMasters. Met deze serious game maken leerlingen spelenderwijs kennis met de kansen en de 

gevaren van media. Kaj en Noah uit groep P hebben hier een stukje over geschreven: 

Je leert H.E.N.K kennen en Lyla ook. H.E.N.K is een robot. Lyla doet mee aan een wedstrijd met Dylan is 

de tegenstander van Lyla. Dylan wil niet dat Lyla wint, daarom verzint hij allemaal plannen om H.E.N.K 

te saboteren. Lyla maakt henk slimmer. Lyla wil winnen maar Dylan wil ook winnen. Dylan wil H.E.N.K 

hacken en lyla laat dat niet gebeuren. Dylan is bij de show en Lyla en H.E.N.K ook. Dylan heeft H.E.N.K 

een virus gegeven, geen corona maar een computervirus. Van Kaj Talen 

Je ontmoet h.e.n.k en lyla en anderen beroemdheden. h.e.n.k is een robot Lyla was gevraagd om mee te 

doen aan een wedstrijd. De tegenstander van Lyla is Dylan. Dylan wilt h.e.n.k hacken want Dylan wil 

winnen van lyla, maar lyla laat dat niet gebeuren. lyla gaat h.e.n.k slimmer maken om de wedstrijd te 

winnen. Maar Dylan heeft h.e.n.k,s geheugen. De dag van de wedstrijd is aan gekomen. Lyla is naar een 

anderen ruimte gebracht en h.e.n.k word naar een ruimte gebracht. In die ruimte zitten nog meer 

uitvindingen van anderen mensen maar die doen niet mee. Van Noah Dubois 

Tijdens dit verhaal moesten de kinderen vragen beantwoorden die o.a. te maken hadden met: kritisch 

kijken naar media, het effect van media beter begrijpen en meer inzicht krijgen in eigen mediagedrag 

(wachtwoorden, online gedrag). 

 Regels omtrent verlof 

In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over regels omtrent verlof van leerlingen.  

U kunt verlof vragen voor de volgende situaties:  

- Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen: (1 dag per verplichting). 

- Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’: een verhuizing van het gezin 

het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten, ernstige ziekte van bloed- of 

aanverwanten (het aantal dagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de 

leerplichtambtenaar), overlijden van bloed- of aanverwanten, viering van een 25-, 40- of 50-jarig 

ambtsjubileum en het 12 1/2,-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of 

aanverwanten. 

- Op vakantie onder schooltijd: Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de 

hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakantie niet op vakantie kan gaan door 

de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de school eenmaal per 

schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het betreft de 

enige gezinsvakantie in dat schooljaar.  

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’: familiebezoek in het buitenland, 

vakantiespreiding, goedkope tickets in het laagseizoen, vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere 

boekingsmogelijkheden, een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op 

vakantie te gaan, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte, verlof voor een kind, 

omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 
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Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de school of de leerplichtambtenaar wordt gezien 

als ongeoorloofd schoolverzuim. De school is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De 

leerplichtambtenaar beslist welke vervolgstappen worden ondernomen.  

 

Het verlofformulier kunt u opvragen bij de groepsleerkracht van uw kind. Deze dient zo mogelijk 

tenminste twee weken voorafgaand aan het verlof te worden ingediend. Bij vragen over verlof, kunt u 

contact op nemen met de directie.  

 

Bereikbaarheid school tijdens vakanties  

We hopen dat iedereen een prettige vakantie tegemoet gaat. Het kan voorkomen dat er tijdens een 

schoolvakantie iets ernstigs met een leerling of met een gezinslid gebeurt. Op zo’n moment is het ook 

nodig dat wij worden ingelicht. Ook tijdens de schoolvakanties. Voor deze uitzonderlijke situaties kunt u 

contact met ons opnemen via het volgende telefoonnummer:  Annelies Beltman: 06-13833267 of Esther 

Wesselink: 06-83276784. Mochten wij niet in de gelegenheid zijn om op te nemen, dan kunt u een 

voicemailbericht inspreken en bellen wij u zo snel mogelijk terug.  

 

 

 

 

 

Hieronder de activiteitenplanning voor de eerstvolgende periode.  

 

December 

2020 

Maandag 14 december  Spullen voor een kerstbakje mee 

naar school nemen. 

 

 Donderdag  17 december  Kerstviering voor de leerlingen 

 

 Vrijdag  18 december  Alle leerlingen om 12.00 uur vrij  

 

 Maandag  21 december t/m 

3 januari 2021 

Kerstvakantie  

Januari 

2021 

Vrijdag   Nieuwsbrief 

 Donderdag  21 januari  Herdenking Apeldoornsche Bosch 

Opname filmpje door tv Apeldoorn 

(groep P) 

 Donderdag 28 januari Studiedag, leerlingen zijn vrij 

 

 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Annelies Beltman en Esther Wesselink  

directie 

 

 

 

 

 

 

 

        Belangrijke data  
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