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Voor in uw agenda: 
 dinsdag 9 juni:  alleen ’s ochtends naar school  

‘s middags vrij i.v.m. een studiemiddag van het team  
 vrijdag 12 juni: het nieuwe Wegwijzertje wordt verstuurd  

 
 
Volledig openen van de school 
Op dit moment is er vanuit de overheid aangekondigd dat, mits alles goed gaat, de 
scholen op 8 juni weer open gaan. De stichting waartoe onze school behoort, PCBO 
Apeldoorn, is zich op dit moment aan het voorbereiden op een volledige opening. De 
richtlijnen die wij daarvoor krijgen vanuit de overheid, zijn gisteravond bekend gemaakt. 
Dat houdt in dat wij als team op dinsdag na het Pinksterweekend in vergadering zullen 
gaan over hoe we alles voor de start vanaf 8 juni zullen gaan organiseren. Zodra wij 
meer weten, zullen wij u dit uiteraard laten weten! Dit zal op z’n vroegst woensdag 3 juni 
zijn.  
We kijken op dit moment tevreden naar de manier waarop de kinderen naar school gaan 
en hoe de organisatie daaromtrent verloopt. We zijn blij dat we alle kinderen weer 
kunnen zien en les kunnen geven. En het gaat heel erg goed. Iedereen heeft hard 
gewerkt tijdens de periode dat de school dicht was en dat merken we in de groep. Fijn! 
Een compliment aan alle “juf-moeders” en “meester-vaders”!  
Het gefaseerd op school komen en naar huis toe gaan, verloopt goed. We zijn trots op 
alle kinderen die bij het hek afscheid nemen en vervolgens bij de leerkrachten op het 
plein verzamelen. Wat gaat dat goed! Deze afspraak zal ook na 8 juni blijven gelden: 
geen ouders op het schoolplein en/of in de school en dus neemt iedereen afscheid bij het 
hek.  
 
 
Vakantierooster 2020-2021 
Hierbij kunnen wij u alvast informeren over het vakantierooster voor komend schooljaar:  
Eerste schooldag 2020-2021: 31 augustus 2020 
Herfstvakantie:   19 oktober 2020 – 23 oktober 2020 
Kerstvakantie:   21 december 2020 – 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie:   22 februari 2021 – 26 februari 2021 
Koningsdag:    27 april 2021 
Goede Vrijdag en Paasmaandag: 2 april 2021 en 5 april 2021 
Meivakantie:    3 mei 2021 – 7 mei 2021 
Hemelvaartsweekend:  13 en 14 mei 2021 
Tweede Pinksterdag:   24 mei 2021 
Zomervakantie:   19 juli 2021 – 27 augustus 2021 
 
Op bovenstaande dagen zijn alle kinderen vrij.  
In het volgende Wegwijzertje ontvangt u een rooster met daarop de studiedagen van het 
team. Dit zijn vrije dagen voor de kinderen.  

29 mei 2020 



Studiemiddag voor het team: kinderen ’s middags vrij 
Op dinsdag 9 juni geven wij alleen de ochtend les. De kinderen zijn ’s middags vrij in 
verband met de studiedag voor het team. 
Omdat u al het gehele jaar op de hoogte bent van deze geplande studiedag, hopen wij 
dat dit geen problemen op zal leveren.  
 
Buitenspeeldag 
Helaas is het vanwege het coronavirus niet mogelijk om de jaarlijkse 
buitenspeeldag op 10 juni as. te organiseren. Toch willen we de kinderen in 
Apeldoorn stimuleren om lekker buiten bezig te zijn. Daarom wordt er op 10 
juni van 15.00 tot 16.00 uur in heel Apeldoorn een stoepkrijtwedstrijd 
georganiseerd. Een drone zal in de diverse wijken opnames maken. 
Daarnaast wordt kinderen gevraagd een foto te sturen van het eindresultaat. 
In elk stadsdeel is er een prijs voor het mooiste stoepje! 
Vóór 10 juni krijgen alle kinderen van hun juf of meester een doosje 
stoepkrijt. Op het doosje zit een kaartje met uitleg over de 
stoepkrijtwedstrijd. Leuk als iedereen meedoet aan deze stoepkrijtwedstrijd!  
 
Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad 
Het was goed om elkaar als MR-leden afgelopen dinsdag 26 mei, op 1,5 meter afstand 
 , weer te zien. In dit Wegwijzertje in het kort een verslag van de vergadering. 
De laatste weken is er veel gevraagd van ouders, kinderen en het team. Een ieder heeft 
zich vol ingezet om het onderwijs mogelijk te maken. 
Er was in het team onderling veel betrokkenheid, waardoor het thuisonderwijs over het 
algemeen goed liep. Ook was de periode van thuisonderwijs een periode waarin er 
normaal gesproken veel geregeld / besproken zou worden met betrekking tot 
schoolzaken. Gelukkig kon dit allemaal doorgang vinden. De MR werd regelmatig op de 
hoogte gehouden door het managementteam. Zo konden eigenlijk alle processen 
‘gewoon’ doorgaan. Er is veel werk verricht! 
Tijdens de vergadering worden een aantal zaken nog mondeling toegelicht, zoals de 
formatie, het werkverdelingsplan en uitleg over de taakuren.  
Verder hebben we het vakantierooster voor het jaar 2020/2021 besproken en hebben we 
als ouders van de MR daar onze goedkeuring op gegeven.   
Vanuit de GMR waren er geen nieuwe punten. Wel hebben we de waardering voor hen 
uitgesproken, omdat zij ook veel werk, met name achter de schermen, hebben verricht. 
Als laatste: vanuit de personeelsgeleding is Joke na dit schooljaar aftredend als lid van 
de MR en niet herkiesbaar. Op de studiedag van 9 juni wordt gekeken wie Joke opvolgt in 
de MR. Als er geen opvolger voor Joke komt, dan zal Joke nog een jaar als lid aanblijven. 
In het huishoudelijk reglement hebben we namelijk vastgesteld dat het voor de MR 
belangrijk is dat alle plekken bezet zijn met gedreven mensen. Dit vinden wij belangrijker 
dat dat er een vacature niet opgevuld wordt.    
We hebben een goede avond met elkaar gehad waarin weer belangrijke punten zijn 
besproken. 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij 
dat graag. U kunt dan contact met ons opnemen via onderstaand mailadres. 
Met vriendelijke groet, namens de MR 
Doritha Visscher, voorzitter MR de Wegwijzer 
mrwegwijzer@pcboapeldoorn.nl  
 
Oproep vanuit de ouderraad 
Graag schrijf ik een stukje in het Wegwijzertje over de ouderraad. De ouderraad bestaat 
op dit moment uit 9 leden, waarvan er 1 heeft aangegeven eind van dit schooljaar te 
stoppen als lid van de OR. 
Als ouderraad vergaderen wij ongeveer 1x per 6 weken. (We vergaderen altijd op de 
dinsdagavond om 20.00 uur) Bij deze vergadering is ook altijd een leerkracht aanwezig.  
Tijdens deze vergaderingen bespreken we de financiële stand van zaken.  
Verder kijken we tijdens de vergadering terug op activiteiten die geweest  
zijn, waar wij actief bij betrokken waren als ouderraad en kijken we vooruit  
naar de activiteiten die voor ons nog op de planning staan.  



We hebben het dan over de volgende activiteiten: inkopen doen voor Sinterklaas 
(schoencadeautjes, cadeautjes voor de onderbouw, iets lekkers voor de knutselmiddag), 
Scholierencross (zorgen voor wat drinken en wat lekkers en verder hesjes met nummer 
uitreiken), Paas-ontbijt (inkopen hiervoor doen en dit verdelen over de klassen), 
Wandelvierdaagse (opgeven bij de wandelbond, zorgen dat alle verzorgingsposten bezet 
zijn en inkopen doen voor de versnaperingen en de medailles in ontvangst nemen en 
verdelen over de kinderen). 
Dit zijn maar een aantal voorbeelden van activiteiten waar wij ons steentje aan 
bijdragen! 
Lijkt het je leuk om lid te worden van de OR en dus actief betrokken te zijn bij alle 
activiteiten die georganiseerd worden voor je kind(eren)? Neem dan even contact met 
mij op! Je mag ook gerust eerst een keer een vergadering bijwonen! 
Met vriendelijke groet,  
Alouske van der Lijn (voorzitter OR) 
alouske@hotmail.com  / 06-27275945 
 
Op zoek naar jonge helden!  
Ook in dit bijzondere jaar is gemeente Apeldoorn op zoek naar kinderen en jongeren die 
zich belangeloos inzetten voor anderen of voor Apeldoorn. Want deze jonge helden willen 
we graag belonen met een Jeugdlintje! 
Kent u iemand van maximaal 20 jaar oud, die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld 
een lange tijd vrijwilligerswerk doet, een heldendaad verricht of een actie organiseert 
voor een goed doel? Geef hem of haar dan op! Ga naar www.apeldoorn.nl/jeugdlintje en 
vul het formulier in. Hier vindt u ook meer informatie over het Jeugdlintje en de jonge 
helden van 2019. 
Opgeven kan tot 1 oktober. Op vrijdag 20 november worden de Jeugdlintjes uitgereikt. 
 
 
Kind op maandag 
Ineens was het er: een virus dat mensen ziek maakte en de wereld stillegde. Er is 
niemand die er niet op de een of andere manier mee te maken kreeg. Scholen moesten 
sluiten, mensen in verpleeghuizen konden opeens geen bezoek meer ontvangen. Het 
heeft een grote impact op kinderen. Misschien maken ze van dichtbij mee dat er mensen 
ziek zijn. Ze worden geconfronteerd met angst en onzekerheid. En veel dingen die 
gewoon leken, zoals naar school gaan en naar je voetbalclub, zijn dat ineens niet meer. 
Tegelijk gebeuren er ook heel veel waardevolle en mooie dingen. Sinds de uitbraak van 
het Coronavirus zijn er prachtige initiatieven ontstaan die mensen met elkaar verbinden. 
Mensen helpen elkaar als het moeilijk is en zoeken elkaar op (ook online) als ze elkaar 
nodig hebben. Vanaf volgende week gaan we werken met het nieuwe nummer van Kind 
op Maandag. We weten nog niet hoe de situatie aan het eind van het schooljaar zal zijn. 
Wat we wel weten, is dat er verhalen verteld kunnen worden. Want verhalen zijn er 
altijd. 
We lezen in deze periode het prachtige, meeslepende verhaal van Ester. Zij wordt 
koningin in een land waar haar volk bedreigd wordt. Juist zij is in een positie om iets te 
doen, maar hoe pak je dat aan?  
Na het verhaal van Ester lezen we over Jona, die de opdracht krijgt om naar Nineve te 
gaan. Hij wil niet, wordt overboord van een schip gegooid, gered door een walvis, en 
gaat uiteindelijk toch. De koning van Nineve trekt zich de woorden van Jona aan. Hij wil 
dat er iets verandert, maar hoe pakt hij dat aan? 
De vraag hoe je iets aanpakt, wordt in deze tijd vaker gesteld dan anders. Bij jong en 
oud wordt een beroep gedaan op flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Ook richting het 
einde van het schooljaar zal dat de nodige uitdagingen met zich mee brengen. We hopen 
dat leerkrachten én u als ouders het jaar op een goede manier kunnen afsluiten! 
 
2 juni – 5 juni: Hoe durf je!  
Ester 1 en Ester 2: 1-18 
Koning Ahasveros geeft een groot feest waarop iedereen kan zien hoe rijk en 
machtig hij is. Hij wil ook dat zijn vrouw komt, zodat iedereen kan zien hoe mooi 
zij is. Maar ze weigert. Hoe durft ze! Koning Ahasveros stuurt haar weg en gaat 



later op zoek naar een nieuwe koningin. Ester gaat naar het paleis en de koning is erg 
van haar onder de indruk. 
 
8 juni – 12 juni: Kun jij iets doen? 
Ester 2: 19-23, Ester 3 en Ester 4: 1-17 
Mordechai, de neef van Ester, ontdekt een complot tegen de koning. Hij komt in actie en 
redt zo het leven van koning Ahasveros. 
Als Mordechai niet wil buigen voor de hoge minister Haman, wordt een verschrikkelijk 
bevel uitgevaardigd tegen de Joden. Kan Ester iets doen om het te voorkomen? 
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