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Nieuwsbrief  6 
 

Vanuit de directie 
 

Team 
We zijn allemaal gezond en met veel plezier weer aan het werk. Het is fijn om de kinderen weer te 
kunnen ontmoeten.  
Dan merk je dat de afgelopen lock-down best wel weer een lange periode is geweest. We doen veel 
groepsvormende activiteiten en hebben extra aandacht voor de sociaal emotionele kant.  
Juf Mandy Mennink (groep 3a)  is bijna 20 weken zwanger van haar tweede kind. Gefeliciteerd en we 
wensen haar een goede zwangerschap. 
Over de vervanging in verband met verlof worden de betreffende ouders tijdig geïnformeerd.  
Juf Liesje (groep5a) bouwt haar uren voor de klas weer op en is op haar werkdagen aanwezig. 
Ditzelfde geldt voor juf Nonky (groep6b). 
Alice (administratie) is weer volledig aan het werk en doet dit met veel plezier! 
 
Gym 
In het document over de opening kon u lezen dat wij tot de voorjaarsvakantie geen gymlessen geven. 
We hebben besloten na de vakantie te starten met de gymlessen. Aangezien meester Bram deze 
lessen niet mag verzorgen in verband met de cohorten, geven de leerkrachten zelf de les.  
Bram zet wel de toestellen klaar en observeert op afstand.  
Vanaf maandag na de vakantie dus de gymtassen weer mee! 
 
Rapporten 
Op 11 maart ontvangen de leerlingen hun rapport. In de weken erna houden we 10-inutengesprekken. 
Deze zijn op vrijwillige basis.  
Het rapport is een combinatie van onze bevindingen tijdens het fysiek onderwijs ( 1e deel van het jaar) 
en het thuisonderwijs wat betreft inzet en houding.  
Op het rapport staan geen citoresultaten. Wij beginnen met de afname ongeveer een week na de 
vakantie. De citoafnames zijn puur gericht op de nieuwe beginsituatie voor elk kind. Wat heeft het 
kind nodig aan aanbod de komende tijd en welke onderdelen dienen bijvoorbeeld herhaald te 
worden.  
In groep 8 worden geen cito’s afgenomen. Zij hebben in april de eindcito. U ontvangt de 
citorapportage 31 maart.  

Op 18 en 19 maart stond streetwise met de ANWB gepland. We hebben dit geannuleerd. Aangezien 
dit met externen is en niet noodzakelijk, is dit nu de beste keuze.  
 
Corona 
Hoe loopt het nu op school? Het werken met vaste cohorten lukt. Groep 7 en 8 begint een kwartier 
later wat zorgt voor spreiding in de drukte. De vakken op het schoolplein zijn nu weer zichtbaar na de 
sneeuw. We vragen u hier rekening mee te houden.  
Carnaval hebben we coronaproof kunnen vieren, waardoor het voor de kinderen toch een feestje 
werd.  
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Ik hoop dat met alle maatregelen die we nemen, iedereen gezond blijft zodat we naar school kunnen 
blijven gaan. 
U werkt hier aan mee door de beslisboom goed te volgen en bij twijfel contact te zoeken. Andersom 
doen wij dit ook. Als wij een kind met een snottebel zien zonder dat we hiervan weten, bellen wij met 
u om elkaar op de hoogte te brengen.  
 
Rekenen 
Nadat we de cito-rekenen hebben afgenomen, gaan we een traject in van oriëntatie op een nieuwe 
methode. Er zijn twee methodes die wij nader willen bekijken. Pluspunt en Wereld in getallen. 
Deze methodes zijn beide digitaal en sluiten aan bij onze huidige werkwijze. We zullen beide 
methodes een aantal weken uitproberen. De bevindingen nemen we mee in onze uiteindelijke keuze. 
 
We wensen u een hele fijne voorjaarsvakantie toe, en zien graag alle kinderen op 1 maart weer 
gezond terug! 
 
Nieuws uit de parochie 
Vanuit Kind en Kerk in de parochie doen we ons best om voor kinderen een online aanbod te leveren 
zodat er thuis met de kinderen wat aan geloofsopvoeding kan doen in de eigen huiskamer.  
 
Meespeelviering voor peuters en kleuters online 
In samenwerking van de pioniersplek De Vuurplaats neem ik regelmatig een meespeelviering op voor 
peuters en kleuters. Dit noemen we “Het Kleine Vuur”.  Er staat nu weer een nieuw Klein Vuur online 
met als thema “Jezus is kwijt”.  
Op de site is een kleurplaat te downloaden. Zet zelf een kaars en een waxine lichtje klaar om te 
beginnen en verder vraagt deze viering geen voorbereiding.  
www.devuurplaatsapeldoorn.nl/hetkleinevuur 
 
Kinderdienst in de 40dagentijd 
Zolang we in de Lockdown zitten draaien we geen kinderdienst in het Emmaüshuis.  
Vanaf 21 februari de eerste zondag van de veertigdagen is er elke zondag voorafgaand aan de online 
eucharistie viering een korte kinderdienst online.  
Hierin gaan we samen op weg naar Pasen met het project ‘ik ben de wijnstok’. Vanaf 9.45 uur is er dus 
10 minuten een korte viering voor de kinderen. 
(Vieringen tot 30 personen in de kerk gaan wel door en zijn te reserveren via www.emmaus-
apeldoorn.nl) 
 
Mini vieringen 
Voor kinderen van de basisschoolleeftijd staat er elke zondag een miniviering online op 
www.kinderwoordienst.nl 
 
Communie en Vormsel 
Opgeven voor de eerste communie en het vormsel kan via kindenkerk@rkapeldoorn.nl  
De brieven zijn verstuurd maar ons bestand is helaas niet even up to date. Neem daarom zelf het 
initiatief om te mailen als u nog niets ontvangen heeft en een kind heeft dat eerste communie of 
vormsel wil doen.  
Tot nu toe kunnen we niet starten met de voorbereiding in afwachting van de maatregelen. Maar zo 
gauw het kan gaan we van start! 
 
Mariska Litjes 
Medewerker Kind en Kerk 
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Agenda 

Datum: Gebeurtenis: 

19 februari Hele school ’s middags om 12.30 uur vrij, groepen 7 en 8 om 12.45 uur! 

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 

1 maart Weer naar school, studiedag gaat niet door! 

5 maart Telefonisch spreekuur jeugdverpleegkundige GGD, zie bijlage  

11 maart  Rapport mee 

11 maart Nieuwsbrief  
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