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Geachte ouders, verzorgers, 
Zoals u inmiddels weet ga ik m.i.v. 1 januari 2020 de Wegwijzer verlaten; ik heb een baan aanvaard 
als directeur van PCBO basisschool De Fakkel, ook in Apeldoorn. Inmiddels is er meer duidelijk over 
de vervanging. 
Tot aan de zomervakantie zal hier op school een interim directeur aan het werk gaan. Tot de 
kerstvakantie alvast 4 – 12 uur per week. Dat is mooi; zo kan zij de school al goed leren kennen en 
kunnen we alle tijd nemen om alles over te dragen. Na de kerstvakantie zal ze circa drie dagen per 
week leiding geven aan de school en zal ze o.m. samen met het team en de MR de 
sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur gaan regelen. 
Als interim directeur is benoemd Mirthe Top. Deze week heeft ze al op school kennis gemaakt met 
ons. Mirthe kent deze wijk goed. Een aantal jaren geleden was ze directeur van de St. Victorschool. 
In het volgende Wegwijzertje zal ze zich verder aan u voorstellen. 
 
Staking 6 november 
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat er volgende week weer een grote landelijke staking zal 
zijn in grote delen van het onderwijs. Het gehele onderwijsveld maakt zich grote zorgen over de 
toekomst. Ook wij hebben het al enkele malen meegemaakt dat er in geval van ziekte van één van de 
leerkrachten geen invallers meer zijn; de verwachtingen zijn dat dit de komende jaren alleen maar 
erger wordt. Verschillende scholen gaan al over naar een vierdaagse schoolweek, domweg omdat er 
onvoldoende personeel is. In andere scholen worden onbevoegden voor de groep gezet of worden 
ouders ingeschakeld om de leerlingen bezig te houden. 
Tot nu toe heeft de politiek hier geen of nauwelijks oog voor. Voor velen reden om te kiezen voor 
deze staking. 
Omdat staken een individueel recht is, bepaalt elke leerkracht zelf of hij al dan niet hieraan meedoet; 
het gevolg kan zijn dat er klassen zijn met een leerkracht die staakt en klassen met een leerkracht die 
dat niet doet. Bij ons op school betekent het dat op woensdag 6 november alleen groep 1/2b, 3 en 4 
naar school gaan. De andere groepen zijn die dag vrij. 
 

Woensdag 6 november hebben de leerlingen van groep 1/2a, 5, 6, 7 en 8 geen 
les! 
 

Voor de leerlingen van  groep 1/2b, 3 en 4 gaan de lessen gewoon door!  
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Uit de school geklapt.    
Heeft u ze al zien staan, de bekertjes met ijsstokjes op de bureaus van de 
leerkrachten? Nu moet u niet denken dat we op school zoveel ijsjes eten. 
Nee, vanuit onze voorraden knutsel spullen, hebben we ze tevoorschijn 
gehaald en gebruiken we ze bijna dagelijks in de klas. 
En waar dit mee te maken heeft? De stokjes zijn een middel die we sinds 
korte tijd gebruiken bij aantal van onze lessen. Woensdag hebben we 
daarover ervaringen uitgewisseld.  Want u weet, dat de kinderen 

woensdag vrij waren; wij waren die dag op school en we zijn de hele dag intensief  bezig geweest.  
Een paar keer per jaar is er zo`n dag vrijgemaakt om als team met elkaar over onze school en over 
ons onderwijs na te denken, plannen te maken, te kijken wat 
goed gaat en wat nog beter kan. Woensdag was zo`n dag. We hebben 
het o.a. gehad over onze visie wat betreft het ICT-onderwijs en hoe 
we dat de komende jaren vorm willen gaan geven. Maar ook over 
Expliciete Directe Instructie hebben we het gehad. Dat gaat erover 
hoe we zo optimaal mogelijk onze lessen kunnen uitleggen en 
instructie geven, zodat we de leerlingen nog beter bereiken. We 
wisselden ervaringen uit, kregen dingen uitgelegd over deze 
manier van instructie geven, gaven elkaar tips.  En zo zaten  we 
maar zo een hele dag als het ware in de schoolbanken om dingen 
te leren, en les te krijgen, zodat uiteindelijk uw kind beter les krijgt! 
Daar doen we het graag voor!   
En waar die ijsstokjes nu voor dienen? Dat mag u ons natuurlijk altijd 
vragen! 
Vanuit het team: Jannie van der Maaten. 
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Intocht Sinterklaas 
Op woensdag 4 december zal de Sint een bezoek brengen aan onze school. Volgende week zal hij in 
Apeldoorn arriveren; leuk en spannend allemaal. 
Wat betreft de Pieten hebben we als school altijd de lijn gehad dat we aansluiten bij het verhaal zoals 
dat bij de landelijke intocht gekozen is. Nu er landelijk gekozen wordt voor roetveegpieten vinden wij 
dat de tijd gekomen is om daarbij aan te sluiten. Het betekent dat op 4 december de Sint met 
roetveegpieten bij ons op school komt. 
 
 

 
 
 
Nationaal Schoolontbijt 
i.v.m. de staking is het Nationaal Scholontbijt verplaatst naar donderdag 7 november. Deze 
donderdag mogen de kinderen zonder ontbijt naar school, want op school gaan we in de klas samen 
gezellig ontbijten. 
Wilt u uw kind deze ochtend een bord, beker, bakje voor de yoghurt, mes, vork en lepel meegeven in 
een tas? Alle graag voorzien van naam. Verder verwijs ik hier naar het bericht dat u inmiddels via 
Parro hebt ontvangen. 
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Schoolfruit 
In de week van 11  november starten we op school weer met schoolfruit. Elke week zal een pakket 
fruit worden bezorgd. Alle kinderen krijgen op dinsdagen, woensdagen en donderdagen een stuk 
fruit op school. Dat hoeven ze de komende maanden op deze dagen niet meer van thuis mee te 
nemen.  
 
 

 
 
 
 
Agenda: 
 

Wo 6 nov Stakingsdag. Leerlingen uit groep 1/2a, 5 , 6,  7 en 8 zijn vrij. 

Do 7 nov Nationaal schoolontbijt 

Vr 8 nov Gebedsgroep ouders 

Vanaf 11 nov schoolfruit 

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Week 44: Stop! 
In Sodom gebeuren zulke erge dingen, dat God de stad moet straffen. Maar Abraham onderhandelt 
met God: als er tien rechtvaardigen zijn, zou u dan de stad niet sparen? Als de engelen naar Sodom 
gaan, ontdekken ze dat die tien rechtvaardigen niet te vinden zijn. De stad staat vol van 
vreemdelingenhaat, geweld en minachting. Daarom moeten Lot en zijn familie weg uit die stad. 
 
Week 45: Zorg voor mij 
Hagar wordt met haar zoon Ismaël de woestijn in gestuurd. Abraham wordt met zijn zoon Isaak de 
berg op gestuurd, waar hij hem moet offeren. Wie zorgt nog voor kinderen als hun ouders dat niet 
kunnen? Wie zorgt voor ouders als ze niet weten hoe het verder moet? 
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