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Geachte ouders, verzorgers, 
Het was wat betreft de avondvierdaagse een bijzondere week; prachtig weer, maar ook een avond 
afgelast vanwege minder prachtig weer. Hoe dan ook: de kinderen hebben het weer geweldig 
gedaan en de sfeer was en bleef goed. 
We vragen u nadrukkelijk uw kind heel goed op teken te controleren. In de bossen komen veel teken 
voor en ze zoeken juist de wat minder zichtbare plekjes op. Met een tekentang (drogist) kunt u 
eventuele teken verwijderen. Het is dan belangrijk om de plek waar de teek gezeten heeft goed in de 
gaten te houden: ontstaat daar na verloop van tijd een rode plek (kring), dan is het zaak meteen naar 
de huisarts te gaan, omdat teken de ziekte van Lyme kunnen overbrengen. 
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Volgende week hittegolf 
Als we de weerberichten moeten geloven, en dat doen we, dan krijgen we volgende week een 
hittegolf. We hebben met elkaar gesproken over de mogelijkheid van een tropenrooster, maar zien 
ook in dat de consequenties daarvan voor veel ouders groot zijn (school zou dan vroeger beginnen en 
eerder uit zijn). Vooralsnog maken we die keus dan ook niet. Wel vragen we u om, als dat mogelijk is, 
een ventilator of een mobiele airco op school te brengen. Kunt u ons daarbij helpen, dan houden we 
ons aanbevolen. 
 
Afscheid juf Klaasje 
Juf Klaasje heeft besloten aan het eind van dit schooljaar haar loopbaan in het onderwijs te 
beëindigen en van haar pensioen te gaan genieten. Ze vond (en vindt) het een moeilijke beslissing, 
maar nu haar man ook al een poosje met pensioen is, heeft ze voor zichzelf toch de knoop 
doorgehakt. 
We zijn met de voorbereidingen bezig voor een passend afscheid. Binnenkort zult u daar meer van 
horen. 
 
 

Uit de school geklapt.                  
Vertelde ik vorige keer uitgebreid over onze kleuterruimte, zie ik de 
maandag erop een heuse bungalowtent in de kleuterhal staan. Wat een 
prachtige aankleding van het thema “camping/kamperen”! Wat een 
levensechte manier om de kleuters spelenderwijs woorden aan te leren 
over het thema en allerlei spelletjes n.a.v. dit onderwerp  te doen!  En 
dan heb ik het nog niet eens over het uitstapje dat de kleuters gemaakt 
hebben naar een  camping en dat er de volgende week ook nog eens een 

camper op het plein komt! 
Maar ……..ook  deze keer mag u weer even binnen in school een kijkje nemen. Deze keer is de 
personeelskamer aan de beurt.  En als u dat dan zou komen doen op een dinsdag- of 
donderdagmiddag, om half een, dan zou u getuige zijn 

van een BOT overleg. Wat zegt u: 
“BOT-overleg, nooit van gehoord?” 
En als ik er nu bij zeg,  dat BOT 
betekent Benen Op Tafel, wat ziet 
u dan voor zich? Voor u 

daadwerkelijk komt kijken, zal ik gauw vertellen dat u 
de teamleden heus niet met de benen op tafel zult zien 
zitten. Weest gerust, maar het staat wel symbool voor, 
om in de middagpauze een kort, informeel overleg met 
elkaar te hebben, maar bij wijze van spreken met de 



Benen Op Tafel, in relaxstand. Want het blijft natuurlijk wèl onze middagpauze en die hebben we ook 
nodig om onszelf weer op te laden voor de rest van de dag. Zware of teveel tijd vragende zaken, 
zullen dan ook niet aan de orde komen. Maar nu snapt u de term ”BOT-moment”. Het gaat erom , 
zeg maar, het nuttige met het aangename te verenigen. Met wisselende werkdagen voor de juffen 
en meester,  moet wel het nodige doorgegeven worden of even doorgesproken worden, dat begrijpt 
u. Vandaar dat we op twee momenten in de week dit overleg hebben, met dezelfde punten, tussen 
onze lekkere lunchhappen door. Zo blijven alle personeelsleden, ook alle parttimers, op de hoogte 
van de dingen die spelen of die geregeld moeten worden. 
En……om eerlijk te zijn, zien we ondertussen ook wel uit naar het moment dat we werkelijk met de 
benen op tafel kunnen, vooral als je bedenkt dat er, zoals volgende week, hele warme dagen komen. 
Dat heeft u toch ook? Maar de laatste vier weken voor de zomervakantie, gaan we met elkaar er 
eerst nog een paar mooie weken van maken, ongeacht de weersomstandigheden! En voor we het 
weten, gaan dan die benen, voor ons zo`n week of vijf, echt de tafel op! 
Vanuit het team: Jannie van der Maaten. 
 
 
Van de MedezeggenschapsRaad  
Dinsdag, 21 mei, stond er weer een MR-vergadering gepland. 
Als MR-leden vinden wij het belangrijk dat u op de hoogte blijft van de dingen die daar besproken 
worden, vandaar dit bericht. 
 
Naast de vaste agendapunten stonden er weer een aantal punten op de agenda die tijdens deze 
periode van het jaar spelen, zoals de IEP-toets en voor volgend jaar de formatie en het 
vakantierooster. 
Deze punten worden binnen de MR besproken, omdat wij als MR-leden vanuit de wet bepaalde 
bevoegdheden hebben. 
De voltallige MR-leden hebben bijvoorbeeld volgens de wet adviesrecht gekregen met betrekking tot 
het vakantierooster. En de personeelsleden van de MR hebben instemmingsrecht met betrekking tot 
de formatie. 
 
Uit bovenstaande 2 punten kunt u dus zien dat de directie niet zomaar allerlei beslissingen op eigen 
initiatief kan nemen. De MR speelt hierin een belangrijke rol. 
 
Spreekt u het aan om namens de ouders (kritisch) mee te denken / mee te praten met de directie? 
Dan hebben we goed nieuws. 
Namens de ouders heeft Mattanja Smith namelijk aangegeven te gaan stoppen als lid. Zij is na dit 
schooljaar aftredend en zij stelt zich niet herkiesbaar. Als leden van de MR vinden wij dit natuurlijk 
jammer, maar wij begrijpen haar keus. Er ontstaat dus een vacature voor een ouderlid. 
 
Daarom de volgende oproep: 
Wilt u zich als ouder kiesbaar stellen voor de MR? Geef dit dan door via onderstaand mailadres voor 
30 juni. Ook kunt u natuurlijk eerst informatie vragen bij 1 van de leden van de MR of een keer een 
MR-vergadering bijwonen. 
 
Ook ontstaat er een vacature voor een personeelslid (ivm aftreden van Nathalie van de Kolk); deze 
vacature zal binnen het team besproken worden. 
 
Wilt u contact hebben met de MR dan kan dat via mrwegwijzer@pcboapeldoorn.nl . Ook kunt u op 
dit mailadres de notulen opvragen van de vergadering. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de MR 
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Doritha Visscher, Voorzitter MR de Wegwijzer 
 
 
Gezocht: ouders voor het overblijven. 
Voor volgend schooljaar zoekt het overblijfteam nieuwe ouders die mee willen doen met het 
overblijven; het gaat m.n. om de bovenbouwgroepen. Het is leuk om met kinderen te werken en het 
levert per keer een vergoeding op. Heeft u interesse, dan vragen we u contact op te nemen met de 
overblijfcoördinator Jolanda Boukri: j.boukari@chello.nl (055-3555796). 
 
Agenda: 
 

Week van 24 juni Spreekuurweek 

Di 2 juli Vergadering OR 

Di 2 juli Vergadering MR 

Di 2 juli Zingen voor de jarigen 

Vr 5 juli Sportdag groep 5 en 6 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Week 26: Je bent niet alleen! 
Izebel, de vrouw van koning Achab, staat Elia naar het leven. Hij vlucht en komt terecht onder een 
bremstruik, waar hij God vraagt om een eind aan zijn leven te maken. Na een reis van veertig dagen 
komt Elia bij de Horeb, waar hij de Eeuwige ontmoet. Elia is niet alleen. 
 
Week 27: wil je nog meer? 
Koning Achab heeft bijna alles, maar toch wil hij nog meer. Door een list van Izebel krijgt hij de 
wijngaard van Nabot te pakken, maar Elia spreekt hem hier namens God aan op zijn gedrag. Later 
horen we dat Elia’s opvolger Elisa dubbel wil delen in zijn geest. Wil hij nog meer? 


