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Voor in uw agenda: 

 16 – 20 maart:  week van de Lentekriebels 
 zaterdag 21 maart:  scholierencross 
 dinsdag 24 maart:   studiedag team: alle kinderen zijn vrij! 
 woensdag 25 maart:  schoolvoetbal groep 7 en 8 
 vrijdag 27 maart:  het nieuwe Wegwijzertje wordt verstuurd  

Uiteraard vindt u alle activiteiten ook in Parro! 
 
 
 
Nieuws uit het team 

 In de voorjaarsvakantie meldde ik u dat juf Joanne Kuijt kinkhoest 
had. Inmiddels is zij weer voldoende hersteld en heeft zij dinsdag 
haar werkzaamheden weer op kunnen pakken. Fijn dat je er weer 
bent! 

 Juf Mirjam Kneppel, leerkracht van de intensieve taalklas, is in de 
vakantie in Italië geweest. Naar aanleiding van de richtlijnen van het 
RIVM en vanuit onze stichting is zij vorige week en deze week thuis 
gebleven. Zij is niet getest op corona en heeft geen ziekteverschijnselen die 
overeenkomen met het coronavirus. Mirjam zal vanaf komende week weer 
aanwezig zijn op school! 

 In het vorige Wegwijzertje kon u lezen dat in groep 5 juf Willemien Nijland de 
laatste week voor de voorjaarsvakantie aan het werk is gegaan in groep 5. Zij 
startte op dat moment met het lesgeven aan deze groep in aanloop naar het 
zwangerschapsverlof van juf Renske Ruesink.  
Vandaag gaat juf Renske met verlof en zullen meester Léon Roufs en juf 
Willemien tot de zomervakantie de vaste leerkrachten van groep 5 zijn. Hieronder 
stelt Willemien zich aan u voor:  
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Willemien Nijland. Ik ben 57 jaar 
en heb een volwassen studerende dochter. Na een aantal jaren in het 
bedrijfsleven gewerkt te hebben, ben ik weer terug in het onderwijs en werk ik als 
invaller voor de stichting PCBO. Mijn hobby’s zijn wandelen, skeeleren en ik vind 
het heerlijk om een boek te lezen. De komende maanden zal ik op 
maandag en dinsdag en om de week de woensdag tijdens het 
zwangerschapsverlof van Renske samen met Leon in groep 5 op 
de Wegwijzer zijn. In de komende periode zullen we elkaar vast 
beter leren kennen, 
Hartelijke groet, Willemien Nijland 

13 maart 2020 



Wij wensen Willemien en Léon veel (werk)plezier op onze school. Uiteraard 
wensen we Renske een goede verlofperiode toe en kijken we uit naar het nieuws 
van de geboorte van haar eerste kindje! 

 
 
Maatregelen n.a.v. het coronavirus 
Zoals u weet, zijn in Nederland de maatregelen om het coronavirus niet verder uit te 
laten breiden, aangescherpt. Voor onze school houdt dat het volgende in:  

 In overleg met PCBO is besloten dat de open dag van 8 april a.s. niet door zal 
gaan. Dit geldt voor alle scholen in Apeldoorn.  

 Deze week ontving u van ons een uitnodiging voor het ouderpanel van 23  
maart a.s. Deze bijeenkomst komt te vervallen. Wij zullen t.z.t. met een nieuwe 
datum komen waarop het ouderpanel plaats zal vinden.  

 De groepsviering van groep 6 zal naar een later tijdstip verplaatst worden.  
 Hoewel wij van de organisatie van de scholierencross en het 

schoolvoetbaltoernooi nog geen officieel bericht hebben ontvangen, ligt het in de 
lijn der verwachting dat deze activiteiten niet door zullen gaan. 

 De excursie van de groepen 6 en 7 naar Orpheus zal geen doorgang vinden. 
Misschien volgt hier een nieuwe datum voor.  

 De excursie van groep 7 in het kader van de Week van de Techniek zal geen 
doorgang vinden. Misschien volgt hier een nieuwe datum voor.  

 Groep 8 zal niet aanwezig zijn bij het leggen van de gedenkstenen aanstaande 
maandag.  

 De (spel)inloopmomenten in de groepen 1/2 en 3 zullen tot nadere berichtgeving 
komen te vervallen. 

U heeft van ons een aparte brief gehad met daarin ook informatie over het coronavirus. 
Wilt u deze brief goed lezen?  
Mochten er nieuwe maatregelen komen vanuit onze stichting, ontvangt u daar uiteraard 
van ons bericht over! 

 
 
Week van de Lentekriebels 
Komende week doen wij mee aan de Week van de Lentekriebels. Dit is een nationale 
projectweek waarbij in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele 
voorlichting gegeven wordt.  
Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een 
gezonde seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt 
om op een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken.  
Als bijlage bij dit Wegwijzertje ontvangt u een flyer over de Week 
van de Lentekriebels. Tevens kunt u voor meer informatie kijken op: 
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-
van-de-lentekriebels/informatie-voor-ouders  
De leerkrachten zullen u via een bericht in Parro op de hoogte stellen 
over de lessen en thema’s die zij in de groep van uw kind(eren) zullen 
bespreken. Misschien komt uw kind met vragen thuis over een 
bepaald onderwerp. U bent dan voorbereid op het de thema’s die in de 
klas besproken gaan worden.  
 
 
Koningsspelen  
Op vrijdag 24 april doet ook onze school mee aan de Koningsspelen. Hierbij ontvangt u 
alvast wat informatie over deze dag. Meer informatie volgt op een later moment.  
Programma 
Een klein tipje van de sluier van ons programma: we openen met een aubade met 
aansluitend een feestelijke parade. Daarna volgt de warming up voor een sportieve 
sponsorloop.   
Schooltijden deze dag 
Voor groep 1 t/m 4 is het een regulier schooldag. De school gaat uit om 12.00 uur. 
's Middags is er voor groep 5 t/m 8 een Koningschallenge. De kinderen van groep 5 t/m 8 
mogen deze dag om 14.00 uur naar huis. Deze groepen blijven gezamenlijk over en voor 
de lunch wordt gezorgd.  



Hulp gevraagd! 
Wijn zijn hard bezig om gezellige activiteiten te bedenken. Om het gehele 
dagprogramma te kunnen uitvoeren, hopen we dat we op uw hulp kunnen rekenen. 
We zoeken hulp tijdens de sponsorloop, begeleiding bij de Koningschallenge. Ook 
kan de oudercommissie wat hulp gebruiken bij de catering deze dag. Wilt u zich 
opgeven, dan kunt u een berichtje sturen naar juf Diane of juf Marisca. Dit kan via 
Parro of loop gerust even langs bij één van hen. 
Tot dan! 
Iedereen is welkom tijdens deze feestelijke dag! Komt u in het oranje naar school en 
neem gerust opa's, oma's, tantes, ooms en de buurvrouw of de buurman mee naar 
school om ook te komen kijken naar de parade en/of om de kinderen aan te moedigen 
tijdens de sponsorloop!   
 
 
Bedankt! 
Het is alweer een tijd geleden: ons schoolfeest op 18 september van dit schooljaar. Wij 
hebben tijdens dit schoolfeest een bedrag opgehaald van €475,=. Onlangs hebben wij 
van dit bedrag nieuwe speelmaterialen gekocht. Springtouwen, tafeltennisbatjes, 
hockeysticks, tennisrackets, een reuze mikado en uiteraard niet te vergeten ook nieuwe 
ballen! De kinderen spelen er heerlijk mee dus het mooie weer mag komen. Bedankt 
voor uw bijdrage, u leest: het is goed besteed!  
 
 
Kinderjury 
Op 3 maart heeft groep 6 bezoek gehad van een medewerkster van CODA. Zij nam een 
heleboel nieuwe leesboeken mee want groep 6 mag weer meedoen als kinderjury voor 
het leukste kinderboek van 2019. De komende 6 weken gaan er dus heel wat boeken 
gelezen worden!  
In oktober, tijdens het Kinderboekenfeest in Apeldoorn, wordt dan het Apeldoorns Uiltje 
aangeboden aan de schrijver van het meest gekozen kinderboek. Eén leerling uit groep 6 
mag daar dan bij aanwezig zijn. 
Tot slot kregen we als verrassing te horen dat alle leesboeken door de Brede School 
Orden aan onze school cadeau gegeven worden. Heel erg bedankt, dat levert nóg meer 
leesplezier op! 

 
 
 
Schrijven met een vulpen 
In groep 4 krijgen alle kinderen, ongeveer halverwege het schooljaar, een vulpen van 
school. Het is de bedoeling dat zij deze vulpen tot en met groep 8 gebruiken. Nu kan het 
uiteraard zo zijn dat deze stuk gaat. Wij willen u vragen om dan zelf voor een nieuwe 
vulpen te zorgen. Deze kunt u kopen of is wellicht een leuk cadeautje voor uw kind bij 
een bepaalde gelegenheid. U kunt ook op school een schoolvulpen kopen. Deze kost 
€2,50 en is bij de leerkracht van uw zoon/dochter te koop.  
 
 
Nieuws uit de MR 
Afgelopen dinsdag, 10 maart, was er weer een vergadering van de 
MedezeggenschapsRaad. Uit goede gewoonte willen we u als ouder(s) / verzorger(s) op 
de hoogte brengen van punten die besproken zijn. 



Bij de vergadering was Emiel, vertegenwoordiger vanuit de GMR (Gemeenschappelijke 
MedezeggenschapsRaad), aanwezig. Het was dit jaar voor de 2e keer dat hij een 
vergadering van de MR bijwoonde. Als leden van de MR vinden wij dit een positieve 
ontwikkeling. De lijn GMR-MR is hierdoor korter. Emiel bracht ons op de hoogte van 
punten die spelen binnen de GMR. 
Verder stond er op de agenda het bespreken van de formatie. Wij zijn als MR 
meegenomen in de 1e fase omtrent de formatie. Het is namelijk nog te vroeg in het 
schooljaar om de formatie al rond te hebben. Ook stonden andere ontwikkelingen met 
betrekking tot de school centraal. 
We kijken terug op een goede vergadering! 
Met vriendelijke groet, namens de MR,  
Doritha Visscher, voorzitter MR de Wegwijzer 
mrwegwijzer@pcboapeldoorn.nl  
 
 
Gebedsgroep 
Groep drie was aan de beurt om gebedspunten bij de gebedsgroep in te leveren. Deze 
hebben de kinderen zelf geschreven. Er waren ontroerende gebedspunten bij: bidden 
voor een broer die ziek is, een moeder die een baby in haar buik heeft, dank voor de 
bomen in bloei, dank voor vrede en een vraag of God een leuk feest wil geven. Het was 
mooi om te zien hoe serieus de kinderen hier mee bezig waren! 
 

 
 
 
 
Kind op maandag 
Op 26 februari is de veertigdagentijd begonnen. We leven toe naar het Paasfeest. We  
zullen met Pasen vieren dat Jezus opstond uit de dood. Daarmee liet hij zien: God roept 
mensen steeds opnieuw tot leven, zelfs door het donkerste donker heen. Hij maakt je 
wakker voor een nieuw begin. De verhalen uit deze periode laten daar steeds meer van 
zien. 
 
16 maart – 20 maart: Dit is geen droom 
Matteüs 16: 21-28, 17: 1-13 en 17: 24-27 
In de verhalen van deze week gebeuren onwerkelijke dingen. Jezus vertelt zijn leerlingen 
dat ze de komst van de Mensenzoon zullen meemaken. Op een berg verschijnen Mozes 
en Elia aan hem. En Petrus moet een vis gaan vangen waar een munt in zit. Het lijkt 
soms wel een droom, maar dat is het niet: Dit is Gods werkelijkheid. 
 
23 maart – 27 maart: Een dag om opnieuw te beginnen 
Matteüs 18: 21-35, 19: 16-30 en 21: 1-11 
Een man krijgt een grote schuld kwijtgescholden, maar vervolgens wil hij van 
iemand wel zijn geld hebben. Daar lijkt het op als wij elkaar niet vergeven, 
vertelt Jezus. Een rijke man krijgt te horen dat hij zijn bezittingen weg kan doen 



en Jezus rijdt als koning op een ezel Jeruzalem binnen. Dit is een dag om opnieuw te 
beginnen!  
 
In de aanloop naar Pasen hebben we voor het thema “voor de verandering” gekozen. In 
de komende weken staan we stil bij dit thema. Iedere week laten we zien hoe je iets 
kunt veranderen. Hoe kun je anders omgaan met anderen, met tijd, of de 
wereld? Dat je samen kunt delen en naar elkaar kunt omzien, dat het niet 
altijd even gemakkelijk is maar wél de moeite waard.  
 

Vier weken voor sprankel en zin 
Vier weken… verandering 
Een beetje anders, God dichterbij 
Op weg naar Pasen… verander jij?  

 
 
 
Sport van de maand 
Hieronder vindt u het aanbod van Sport van de Maand voor de maand maart. Aanmelden 
kan tot 23 maart a.s.  
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