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Schooljaar 2018-2019 
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• Informatieavond nieuwe 
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• Fietsen parkeren op het 
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• Vriendjes van Orpheus 
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Agenda 

Vrijdag 19 juli: 
12.00 uur vakantie 
 
22 juli t/m 1 september: 
vakantie 
 
Maandag 2 september:  
8.30 start nieuwe schooljaar 
 

 

 
 
 
Openingsdienst nieuwe schooljaar 
 
Beste ouders, verzorgers,   
Nog even en dan begint de vakantie. Een periode van rust en ontspanning. Tijd 
voor gezellig samen dingen doen. Naar het bos, het park, op vakantie, logeren 
enz. Op reis, kort of wat langer.   
Na de vakantie gaan we weer naar school. We zijn al jaren gewend om het 
schooljaar te beginnen met een startdienst in de grote kerk. Het komende 
schooljaar willen we op een nieuwe manier beginnen.  Op alle PCBO scholen 
kijken de kinderen op dinsdag 10 september naar hetzelfde startfilmpje met als 
thema ‘Reis mee’. In week 3 of 4 van het nieuwe schooljaar is er op elke PCBO 
school een korte viering met dit thema. De basis van de viering is op elke school 
hetzelfde, de uitvoering zal per school verschillen.    
U kunt ook iets bijdragen aan dit thema. We vragen aan iedere leerling om een 
kaart te sturen van een gezellig vakantiemoment. Een kaart met een leuke 
afbeelding en op de achterkant of binnenkant een kort verslag van het fijne 
moment. De kaart kunt u sturen naar:  

PCBO De Fakkel 
Roerdompweg 3 
7331 CL Apeldoorn 
Nederland   
  
We hopen veel kaarten te ontvangen!  
Met vriendelijke groet,  
Voorbereidingscommissie openingsdienst nieuwe stijl  
 

Even voorstellen 

Hallo, ik zal mij even voorstellen. Ik ben Rik Aalpoel, 22 jaar en ik kom                                                              
uit Apeldoorn. Ik ben recent afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs op 
de HAN in Arnhem. Komend jaar kom ik het team van De Fakkel versterken 
als meester in groep 6. Ik zal tot januari alle dagen voor                                                       
de klas staan en vanaf januari tot en met de zomervakantie 4 dagen per 
week. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met voetballen of voetbal kijken, 
daarnaast houd ik ook van zwemmen en reizen.                                                
Ik zie jullie graag na de zomervakantie in de klas of op het schoolplein!  

Volgend schooljaar zal Jeanet Minks tot 1 januari, 1 dag in de week 
aanwezig zijn. Jolanda en Foka nemen de overige taken van de directie 
waar. Vanaf 1 januari zal Maarten Kleiman starten als directeur.  

Juf Rianne van Essen zal tot 1 januari, op dinsdag in groep 7A lesgeven. Juf 
Sietske is bezig haar werkzaamheden weer op te pakken, volledig starten 
gaat nog niet lukken. Juf Annemarie de Wind vervangt haar na de 
zomervakantie in de groepen 1-2A op donderdag en vrijdag en in groep 5 
op woensdag. 

 

 



  

 

Mocht u vragen en/of 

opmerkingen hebben, maak 

dan even een afspraak.  

Juf Jolanda en juf Foka staat 

u graag te woord! 

 

Of stuur een mail: 

fakkel@pcboapeldoorn.nl 

 

Informatieavond 

In het nieuwe jaar willen we jullie graag informatie geven over de leerstof 

en de afspraken van de nieuwe groep. Misschien handig om nu alvast in 

uw agenda te noteren. 

Dinsdagavond 10 september groep 5-8     19.00 uur groep 5 en 6 

      19.45 uur koffie en thee 

      20.00 uur groep 7 en 8 

Woensdag 11 september groep 1-4             19.00 uur groep 1 en 2 

      19.45 uur koffie en thee 

       20.00 uur groep 3, 3-4 en 4 

Fietsen parkeren 

Vanaf het nieuwe schooljaar willen we graag de fietsen van de kinderen 

van groep 3 en 4 aan de kant van de weg geparkeerd hebben. Wilt u samen 

met uw kind kijken dat de fietsen netjes neergezet worden zodat er geen 

schade aan de fietsen kan ontstaan. 

Groep 1, 2, 3 en 4: bij de heg aan de weg kant  
Groep 5 en 6: tegen de school tussen de bogen 
Groep 7 en 8: in de fietsenstalling bij het grote plein 

 

Vriendjes van Orpheus 

 

Welkom in de wereld van theater! 

Vriendjes van Orpheus ontdekken de wereld van theater; voor én achter de 

schermen. Als Vriendje van Orpheus krijg je een gratis theaterticket, ontvang 

je regelmatig leuke cadeautjes en krijg je de kans om als eerste de aller-, aller-

, allerbeste plaatsen te reserveren. Bovendien kunnen we met jouw donatie 

bijzondere cultuurprojecten op jouw school realiseren. Je bent al Vriendje 

vanaf €25 per theaterseizoen. Word jij ook Vriendje? 

Je bent ook uitgenodigd voor alle Vriendjes Feestjes, waar je samen met 

andere Vriendjes van Orpheus altijd iets bijzonders meemaakt. Zo heb je niet 

alleen een hele leuke middag, maar je krijgt er ook nog eens heel veel nieuwe 

Vriendjes bij! 

Kijk op orpheus.nl/vriendjes voor meer informatie. 

 

 

http://www.orpheus.nl/vriendjes/informatie/Word_nu_Vriendje/
http://www.orpheus.nl/vriendjes/informatie/Word_nu_Vriendje/
http://www.orpheus.nl/vriendjes/informatie/Vriendjes_Feestjes/


  

 
NIEUWS VAN DE OUDERRAAD  

PLEINFEEST  

Hooggeëerd publiek.....!!! 5 juli jl. hebben wij het pleinfeest gevierd. Een 
mooi spektakel met veel activiteiten voor jong en oud. Het feest werd 
geopend door een echte goochelaar en na zijn optreden ging het feest los: 
ringwerpen, ballengooien, knutselhoek, schminken, touwtje trekken… 
teveel om op te noemen. Ook waren er een hoop lekkernijen te koop in de 
foodcorner en was er een heuse loterij. Velen hebben mooie prijzen 
gewonnen. Zo won de jongste kleuter een mega teddybeer en won klas 6A 
een rondleiding bij een echt circus!  

Het pleinfeest was niet zo’n succes geworden zonder de hulp/sponsoring 
van:  

Europahal Zuid, Streetjump, Accres, Stedendriehoek, Julianatoren, 
Winkelcentrum Hart van Zuid, Paleis het Loo, Camping De Wiltenkamp, 
Orpheus, Nationaal Park De Hoge Veluwe, IJssalon Brouwer, Bounz, 
Eetcafé Fijn, 100% Voetbal, BMW garage Dusseldorp, Hyundai Herbers, 
Staatsbosbeheer, Renate Hairlounge, Etos Hoofdstraat, Recover, Villa in 
Kleur, Hekwerk en partners en De lichtman.  

Onze speciale dank gaat uit naar Netty Tijink voor het bakken van de 
overheerlijke poffertjes, het team van De Fakkel en natuurlijk aan alle 
ouders die hun steentje hebben bijgedragen.  

Wij hopen er volgend jaar weer net zo’n mooi feest van te maken!  

 

        

 

 

 

 

 



  

 

     

OUDERRAAD 2019/2020  

M.i.v. het nieuwe schooljaar nemen wij afscheid van een drietal leden. 
Bianca Holtkamp, Richard Splinter en Willem de Boer hebben te kennen 
gegeven hun plekje beschikbaar te stellen aan een andere ouder. Wij 
danken Bianca, Richard en Willem voor hun tomeloze inzet.  

Op onze oproep waarin wij vroegen naar nieuwe leden voor de Ouderraad 
is zeer enthousiast gereageerd. M.i.v. het schooljaar 2019/2020 
verwelkomen wij Prissella Radix, Jurjen Baas en Joost Heijstek als lid van de 
Ouderraad.  

De Ouderraad bestaat m.i.v. het schooljaar 2019/2020 uit:  

Martin van den Hoek (voorzitter)  
Annet Evers (penningmeester)  
Liesbeth van Maaren (secretaris)  
Paul Stok  
Lilian Rouwenhorst  
Inge Leupen  
Marijana van der Veen  
Jurjen Baas  
Prissella Radix  
Joost Heijstek  

 

FIJNE VAKANTIE  

Het schooljaar 2018/2019 zit er op. Wij hebben als Ouderraad een druk 
maar ontzettend leuk jaar gehad. Wij hebben veel activiteiten mogen 
organiseren waarbij wij heel veel stralende kinderen hebben gezien. Wij 
hopen dat u dat als ouder(s)/verzorger(s) ook zo heeft ervaren. Wij wensen 
u een hele fijne vakantie en hopen na de zomer weer veel mooie 
activiteiten te mogen realiseren.  

Oh ja, de eerste activiteit staat op de eerste schooldag al op de agenda!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen in de zomervakantie                        

Beste ouders, 

De zomervakantie staat voor de deur. De kinderen kunnen lekker spelen en 

echt even los komen van school zodat ze fris weer aan een nieuw 

schooljaar kunnen beginnen. 

Wist u dat dat veel kinderen tijdens de zomervakantie in leesniveau dalen? 

Dit is natuurlijk zonde van al het harde oefenen op school en thuis. We 

willen u dan ook op het hart drukken om ook tijdens de vakantie met uw 

zoon of dochter te blijven lezen. Uiteraard voorlezen maar ook  zeker 

samen lezen in de middenbouw en zelf boeken laten lezen  in de hogere 

groepen. 

Neem boeken mee op vakantie of zet boeken op de tablet. Een echte 

aanrader is de gratis vakantiebieb app. Hierop staan heel veel leuke 

boeken voor verschillende leeftijden en op diverse AVI niveaus. Ook zijn er 

in de zomermaanden boeken voor volwassenen te vinden, dat scheelt heel 

veel gesleep met boeken op reis. 

In de groepen 3, 4 en 5 krijgen de leerlingen ook een lijst mee waarop ze 

bij kunnen houden welke boeken ze in welke vakantieweek gelezen 

hebben. Deze ingevulde lijst kunnen ze in het nieuwe schooljaar inleveren 

bij hun vorige leerkracht. 

        

 

 

Het team van de Fakkel wenst u allemaal 

een hele fijne vakantie,  we hopen u na 

de zomervakantie in goede gezondheid 

weer te ontmoeten.  
 


