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Voor in uw agenda: 

 donderdag 30 januari: landelijke onderwijsstaking: de school is dicht 
 vrijdag 31 januari:  landelijke onderwijsstaking: de school is dicht  
 woensdag 5 februari: studiedag team: alle kinderen vrij! 
 vrijdag 7 februari:  het nieuwe Wegwijzertje wordt verstuurd  

Uiteraard vindt u alle activiteiten ook in Parro! 
 
 
Rapporten en oudergesprekken 
De geplande onderwijsstaking, waarbij alle scholen volgende week 2 dagen  
dicht zijn, gooit wat roet in onze planning. De CITO-toetsen worden op dit moment  
afgenomen. Deze resultaten moeten verwerkt worden en daarnaast moeten de  
rapporten gemaakt worden. Als team hebben wij geconstateerd dat dit niet goed te  
doen is als de school twee dagen dicht is. 
Dat betekent dat het rapport een week later, op 14 februari, mee naar huis gaat.  
De oudergesprekken worden ook een week later gepland: op maandag 17 en  
donderdag 20 februari. Excuses voor deze wijziging. We hopen op uw begrip!  
 
 
Opgeven nieuwe leerlingen 
Wij willen u vragen om jongere broertjes / zusje van uw al schoolgaande kind(eren)  
die bijna vier jaar worden in te schrijven op onze school. Op deze manier kunnen  
we de groepsindeling voor komend jaar goed vorm gaan geven.  
Uiteraard is het ook fijn als u kennissen en/of vrienden attendeert op het feit dat er  
op onze school nog plaats is voor nieuwe leerlingen.  
De open dag op 8 april is een mooi moment om kennis te maken met onze school,  
maar ook buiten dit moment om kan een rondleiding uiteraard gepland worden!  
Een inschrijfformulier kunt u halen bij de directie van de school. We zien nieuwe 
leerlingen graag tegemoet! 
 
 
Weer even onder de aandacht 
Af en toe is het goed om de afspraken die wij in en rondom de school met elkaar 
hanteren, opnieuw bij iedereen onder de aandacht te brengen. “Herhaling is de kracht 
van de boodschap” en daarom vermelden wij hieronder enkele afspraken zodat deze 
weer voor iedereen duidelijk zijn: 

 Vanaf aanstaande maandag kunt u de school alleen nog binnen komen door de 
deuren die aan het schoolplein grenzen, aan de achterzijde van de school. De 
voordeur blijft de gehele dag dicht. Wilt u deze ook niet gebruiken als u de school 
verlaat?  

 Mocht uw kind op een stepje of ander vervoersmiddel naar school komen, dan kan 
deze onder schooltijd in de fietsenstalling geplaatst worden. Dus niet meer in de 
school zelf.  
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 Wilt u uw auto bij het halen / brengen niet op de personeelsparkeerplaats 
parkeren? Ook niet voor even. Dit belemmert de hoofdingang bij eventuele 
calamiteiten en bovendien is er rondom de school, aan de straat, voldoende 
parkeergelegenheid.  

 Wilt u bij het uitgaan van de school buiten, op het schoolplein, wachten? We zien 
nu dat er regelmatig ouders in de centrale hal en in de hal bij de kleuters 
wachten. Dit zorgt voor onrust tijdens het beëindigen van de lessen,  
vandaar het verzoek om buiten te blijven.  
Mocht het heel hard regenen, dan openen wij uiteraard de deuren van de  
centrale hal zodat u daar kunt wachten. Ook dan niet in de kleuterhal  
omdat daar de wanden van de klaslokalen nog wel eens open staan.  

Wij rekenen op uw medewerking zodat we met elkaar een fijne omgeving kunnen 
creëren voor uw kind en onze leerlingen. Hartelijk dank alvast!  
 
 
ICT 
De afgelopen weken hebben we in alle klassen verschillende soorten ICT-middelen uit 
kunnen proberen. Denk hierbij aan de inzet van I-pads en Chromebooks bij onze lessen 
en/of voor ondersteuning van de lesstof. De ervaringen die we opgedaan hebben en onze 
wensen voor de toekomst verwerken we in een beleidsplan. Komend schooljaar zullen we 
ICT op onze school een goede impuls kunnen geven: we gaan verschillende devices 
aanschaffen en ook zullen alle digiborden vervangen gaan worden. Uiteraard houden we 
u op de hoogte van deze mooie, toekomstgerichte ontwikkelingen!  
 
 
Nieuws uit de medezeggenschapsraad 
Op dinsdag 14 januari zijn wij als MR bijeen gekomen voor onze vergadering. 
Verschillende punten zijn daar weer met elkaar besproken. We willen dit bij jullie als 
ouders / verzorgers onder de aandacht brengen. Natuurlijk is het ook mogelijk om een 
keer een vergadering bij te wonen; dit horen we dan graag van te voren. Welkom! 
Tijdens deze vergadering kwamen onder andere de volgende punten aan bod: 
- Vervanging van zieke leerkrachten of leerkrachten die verlof hebben, blijft een punt van 
zorg. Dit geldt voor alle PCBO-scholen. 
- Op 30 en 31 januari wordt er gestaakt. Alle PCBO-scholen zijn dan dicht; er is een 
alternatief programma voor leerkrachten die niet gaan staken. Hierover hebben we  
met elkaar gesproken. Opvang voor kinderen is deze 2 dagen op school NIET mogelijk. 
- De sollicitatieprocedure nieuwe directeur loopt.  De sluitingsdatum is 29 januari. Wij 
zijn uiteraard benieuwd naar de reacties! 
Mocht u vragen hebben, stel ze gerust. Dat kan via mrwegwijzer@pcboapeldoorn.nl of 
door het te vragen aan 1 van de MR-leden. 
Met vriendelijke groet, namens de MR,  
Doritha Visscher, voorzitter MR de Wegwijzer 
 
 
Kind op Maandag 
27 januari – 31 januari: wat niemand ziet 
Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze mensen om Jezus heen. Maar wat niemand 
ziet, ziet Jezus wel: deze mensen staan bij God vooraan. Als Jezus later vertelt over 
goede daden en het gebed, zegt hij dat je dat niet al te opvallend hoeft te doen. God ziet 
het toch wel. 
 
3 februari – 7 februari: wat heb je nodig? 
Maak je geen zorgen, zegt Jezus. Neem een voorbeeld aan de vogels in de lucht en de 
bloemen op het veld. Ze maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen. In het tweede 
verhaal van deze week vertelt Jezus: als je luistert naar mijn woorden, lijk je op een man 
die zijn huis bouwt op een rots. In het derde verhaal komt een legerhoofdman naar 
Jezus. Hij heeft hem nodig om zijn zieke knecht te genezen.  


