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Voor in uw agenda: 

 woensdag 12 februari:  08.30 uur gebedsgroep voor ouders 
 vrijdag 14 februari:  rapport mee naar huis  
 maandag 17 februari: 10-minutengesprekken 
 donderdag 20 februari: 10-minutengesprekken 
 vrijdag 21 februari:  het nieuwe Wegwijzertje wordt verstuurd  

Uiteraard vindt u alle activiteiten ook in Parro! 
 
 
Nieuws uit het team 
In de aanloop naar haar zwangerschapsverlof zal juf Renske Ruesink van groep 5 alvast 
wat minder gaan werken. Zij wordt komende week vervangen door meester Léon Roufs 
en juf Annie v.d. Scheur. De week voor de vakantie wordt zij vervangen door meester 
Léon en juf Willemien Nijland.  
Juf Renske zal op 17 maart met zwangerschapsverlof gaan. Ook dan zullen juf Willemien 
en meester Leon haar lesgevende taken overnemen. Het is fijn dat zij de komende 
weken alvast kennis kunnen maken met de groep en met de school. Wij wensen onze 
nieuwe collega’s uiteraard van harte welkom. Veel succes en werkplezier op De 
Wegwijzer! 
Hieronder stelt Léon zich alvast aan u voor:  
Beste ouders en/of verzorgers, 
Graag stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam is Léon Roufs en tot aan de zomervakantie 
zal ik op de woensdag (om de week), donderdag en vrijdag lesgeven aan groep 5. 
Ik kom uit, en woon in Apeldoorn en ben 30 jaar oud. Naast gezelligheid 
met familie en vrienden houd ik van sport en bewegen, met name voetbal. 
Daarnaast houd ik wel van een grapje en vind ik een fijne en veilige sfeer in 
de klas erg belangrijk. 
Deze week ben ik van start gegaan en maak ik vooral kennis met de klas en 
de school. Ik kijk er naar uit om de komende periode alle leerlingen beter te 
leren kennen en er samen een fijne en leerzame tijd van te maken. 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, en/of persoonlijk kennis willen 
maken dan kunt u natuurlijk altijd even binnen lopen voor een 
kennismaking of om een gesprek in te plannen. 
Met hartelijke groet, Léon Roufs 
 
 
Oproep 

 Deze week vroegen wij u via Parro of er enkele ouders zouden willen helpen bij 
het uitruimen van de kelder. Helaas hebben wij hier nog maar 1 reactie op 
ontvangen. Heeft u om 08.30 uur even tijd en wilt u helpen sjouwen, dan horen 
wij dat graag via wegwijzer@pcboapeldoorn.nl. We hopen op nog 4 ouders… 

 Zoals in het vorige Wegwijzertje aangekondigd: wilt u de achteringangen van de 
school gebruiken bij het binnenkomen en verlaten van de school? De hoofdingang 
blijft gedurende de dag op slot. We merken dat nog niet iedereen aan deze 
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nieuwe afspraak gewend is, vandaar hierbij nogmaals onder uw aandacht. 
Bedankt voor uw medewerking! 
 

 
Intekenen oudergesprekken 
Volgende week vrijdag ontvangen alle leerlingen hun rapport. Wilt u naar 
aanleiding van dit rapport met de leerkracht van uw kind(eren) in gesprek, dan 
kunt u zich vandaag tot 17.00 uur in Parro inschrijven voor de oudergesprekken 
die op 17 en 20 februari gepland staan.  
 
 
Sport van de maand 
Hieronder vindt u het aanbod van Sport van de Maand voor de maand maart. Aanmelden 
kan tot 21 februari a.s.  
 

 
 
 
Kind op Maandag 
10 februari – 14 februari: Stop de storm 
De storm kun je niet tegenhouden. Of toch wel? Jezus spreekt de wind en het water toe 
en het wordt rustig. Later komt hij twee mannen tegen met “storm” in hun hoofd. Ook 
deze storm kan Jezus tot bedaren brengen. 
 
17 februari – 21 februari: Je zult zien 
De tollenaar Matteüs gaat met Jezus mee. Hij zal dingen zien die hij nog niet eerder 
gezien heeft. De radeloze Jaïrus komt bij Jezus omdat zijn dochter gestorven is. Hij ziet 
het onmogelijke gebeuren.  


