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Nieuwsbrief  10 
 

Vanuit de directie 
 
Team 
Nog meer babynieuws! Naast juf Mandy M.  en juf Kim, is ook juf Leonie (groep 5a) zwanger! Zij is eind 
oktober uitgerekend. Van harte gefeliciteerd.  
Afgelopen week is juf Kristel gestart in groep 3. Verderop in de nieuwsbrief stelt ze zich aan u voor.  
Juf Anneke (IB) heeft vorige week een topprestatie geleverd door van haar woonplaats Silvolde  
naar school te lopen. 57 kilometer! 
 
Studiedag 
Vandaag hebben we een studiedag. We bereiden dan ons nieuwe thema voor: ‘olympische spelen’. Dit 
doen we aan de hand van GO!. Dit is een methode voor geïntegreerd onderwijs waarbij de zaakvakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek samenkomen binnen een thema. We kijken er naar 
uit om dit thema goed en vol plezier, met leerzame activiteiten neer te zetten. Het nieuwe thema start 
7 juni. 
 
Kamp en musical 
Er is nog veel onzekerheid over de voorstelling van groep 2, kamp en de musical. Vooralsnog heeft ons 
bestuur uitdrukkelijk aangegeven dat de voorstelling van groep 2, kamp en musical niet door kunnen 
gaan op de manier zoals we willen. Binnen de huidige maatregelen van de overheid wordt het sterk 
afgeraden met kinderen op kamp te gaan en een musical in de school te houden met publiek.  
U zult begrijpen dat dit voor de kinderen en leerkrachten slecht nieuws is. We ontwikkelen een plan 
om er toch iets leuks van te maken.  
 
Schoolreisjes 
Helaas komen de schoolreisjes te vervallen. We plannen wel een leuke feestelijke dag op school. U 
ontvangt hier nog meer informatie over.  
 
Even voorstellen 
Beste ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Kristel van Gurp, ik ben 24 jaar oud en woon in Apeldoorn.  
In mijn vrije tijd ben ik veel te vinden op en naast het voetbalveld. Ik voetbal 
zelf in een damesteam bij vv Loenermark en heb een seizoenkaart van Feyenoord. 
Tijdens het zwangerschapsverlof van Mandy Mennink zal ik haar vervangen in groep 3a.  
Vorige week woensdag ben ik hier gestart en ik heb het nu al erg naar mijn zin.  
Ik kijk uit naar de tijd die nog komen gaat!  
Groetjes Kristel  
 
Gebouw 
Helaas ben ik de afgelopen tijd regelmatig geattendeerd op het feit dat er vooral ’s avonds jongeren 
op het dak van de school zitten. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. We zijn officieel een Johan Cruijff 
schoolplein wat betekent dat het hek openstaat. Deze zullen we waarschijnlijk toch gaan afsluiten en 
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daarnaast proberen we zoveel mogelijk andere passende maatregelen te nemen.  Mocht u langs 
school komen en iets zien? Bel dan 0900 8844. De politie kan dan even een wagen langs sturen. U 
helpt ons ermee! 
 
Corona 
De richtlijnen voor het onderwijs blijven nog onveranderd. Dit betekent dat we les geven in de 
bubbels, kinderen gescheiden buiten spelen en dat we zoveel mogelijk online doen.  
 
NPO gelden 
Vanuit de overheid komt er aankomend schooljaar een redelijk grote subsidiebijdrage. NPO staat voor 
Nationaal Programma Onderwijs. We hebben in het team een idee hoe we het geld goed voor ons 
onderwijs kunnen besteden. Dit leggen we voor aan de MR. Zodra dit definitief is, hoort u dit 
natuurlijk. Dit schooljaar konden we de extra gelden al inzetten voor leesondersteuning en extra 
handen in de klas. Elke klas heeft een ochtend in de week extra ondersteuning. Dit werkt erg goed.  
 
Typcursus 
Snel en foutloos kunnen typen is belangrijk, net als goed kunnen tekstverwerken. In de cursus 
Typevaardigheid +Word van A-Z leer je typen zónder te kijken, met tien vingers én alles over Word 
(Google Documenten). Typejuf Ingrid van Deelen geeft deze lessen komend schooljaar weer bij ons op 
school. Ook buiten de lessen om begeleidt juf Ingrid de kinderen intensief. Voor informatie: zie 
bijgaande flyer of de site www.detypejuf.nl. De nieuwe cursussen starten in september (voor 
leerlingen die dan in groep 6, 7 of 8 zitten). Meedoen? U helpt de typejuf door vóór 18 juni aan te 
melden (vol = vol, dus wacht niet te lang). Dat kan eenvoudig online: 
https://detypejuf.nl/kinderen/kinderen-aanmelden. 
 
 
 

Agenda 

Datum: Gebeurtenis: 

21 mei Studiedag, alle leerlingen vrij 

24 mei Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

10 juni  Nieuwsbrief 11 
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