
 

Nieuwsbrief 1 

Schooljaar 2019-2020 

• Start schooljaar 

• Infoavond 

• Invullijsten 

• Kidsrun 

• Gezonde school 

• Privacy voorkeuren 

• Openingsdienst op 

school 

• ICT 

• OR nieuws 

 

 

Agenda 

10 sept infoavond gr 6-8 

11 sept infoavond gr 1-5 

16 sept OR-MR     

vergadering 

20 sept  Kidsrun bij Dok zuid 

 

 

 

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 

Start schooljaar                                                                                 
Beste ouders wat fijn om iedereen na een zonnige vakantie weer te zien. We zijn 

samen goed gestart met een leuke opening waarbij de collega’s nog in de 

vakantie modus zaten en ineens verrast werden door alle kinderen. Zoals u 

misschien gemerkt heeft zijn er dit jaar een paar wijzigingen in de schooltijden. Zo 

gaan alle kleuters nu ook op maandagmiddag naar school en op woensdag gaan 

we tot 12.30 uur naar school. We hopen er samen weer een mooi jaar van te 

maken. 

 

Informatieavond                                                                                    
In de nieuwsbrief voor de vakantie heeft u al kunnen lezen dat we volgende week 

informatieavonden hebben voor alle klassen. In de bijlage vindt u de uitnodiging. 

 

Invullijsten                                                                                          
Deze week heeft uw kind een sos telefoonlijst meegekregen. Zou u deze zo snel 

mogelijk willen invullen zodat we alle noodnummers weer compleet krijgen. Ook 

zit er een ouderhulplijst bij. Hier kunnen we naar kijken als er hulp nodig is in de 

klas. Omdat we op korte termijn al ouderhulp nodig hebben voor de Kidsrun heeft 

u hiervoor een apart formulier gekregen. Wilt u deze ook zo snel mogelijk 

inleveren dan kunnen alle kinderen mee doen als we voldoende ouders hebben 

die kunnen rijden en meefietsen. 

 

Kidsrun                                                                                                  
Ook dit jaar doen we weer mee met de Kidsrun op vrijdag 20 september. Dit is 

een loop voor kinderen van groep 3 t/m 8. Alle scholen uit de wijk Apeldoorn Zuid 

doen hier aan mee. Voorgaande jaren hebben we als school al vaak laten zien hoe 

hard onze kinderen kunnen lopen. Hier zijn we heel trots op. 

 

Gezonde school                                                                                 
Vorig jaar zijn we gestart met het stimuleren van water drinken. Dit willen we 

zeker doorzetten. Op de fruitdagen dinsdag – woensdag – donderdag gaan we 

stimuleren dat de kinderen ook tijdens het fruitmoment water drinken. Ze 

hebben vorig jaar een bidon gekregen deze kunnen ze ook dit jaar gebruiken. Als 

deze er niet meer is dan mogen ze een eigen bidon meenemen. 

 

 



  

  

 
 

Privacy voorkeuren 

Als school doen wij er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de 

privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke 

voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk 

verplicht is, kunt u in Parro de privacy voorkeuren aangeven. 

U kunt de privacy voorkeuren als volgt aangeven: 

• log in op Parro; 

• ga naar het vierde tabblad ‘Instellingen’; 

• tik op Profiel en scroll naar het kopje ‘Mijn kinderen’; 

• geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 

Het is altijd mogelijk om uw voorkeuren weer aan te passen. Wij willen u vragen 

om de privacy voorkeuren van uw kind(eren) aan te geven, ook als u nergens 

bezwaar tegen heeft. 

Ook op het moment dat de privacyvoorkeuren niet zijn ingevuld moeten wij ervan 

uitgaan dat u nergens toestemming voor geeft en zal uw kind op geen enkele foto 

o.i.d. verschijnen.  

 

Openingsdienst 

Voor de vakantie heeft u in 1 van de laatste nieuwsbrieven kunnen lezen dat de 

gezamenlijke openingsdienst in de Grote Kerk niet meer door gaat. Hier voor in de 

plaats hebben we per school een eigen viering. We hebben jullie gevraagd om 

vanaf jullie vakantieadres een kaart te sturen, mooi om te zien hoeveel kinderen 

er een kaart hebben gestuurd. U kunt ze bekijken in de hal bij de hoofdingang. We 

starten aankomende week met het kijken naar een filmpje dat gemaakt is door 

Esther Kopmels, directeur van PCBO. Op alle PCBO scholen gaan we kijken naar 

dit filmpje over op reis gaan. Na twee weken praten, zingen en werken over dit 

thema zal dit afgerond worden met een viering in het speellokaal. Hierbij zal een 

verhalenverteller ons mee nemen op zijn reis. Zo hopen we aankomend jaar 

samen een mooie reis te maken met jullie kinderen. 

 

ICT 

Dit jaar zijn we gestart met de uitvoering van ons ICT plan. We hopen binnen 2 

jaar alle oude PC’s te vervangen.  In alle groepen hebben we een aantal laptops 

en bij de kleuters hebben we Ipads. Ook worden de digiborden vervangen en 

zullen we vanaf volgende week allemaal dezelfde schermen hebben. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nieuws uit de OR  

De vakantie zit er weer op, wij hopen dat u een heerlijke tijd heeft gehad. Nu is 
het weer tijd voor school en ook de Ouderraad gaat weer aan de slag om leuke 
activiteiten te organiseren voor uw kinderen. Kinderboekenweek, St. Maarten, 
Sinterklaas, kerst, Nationale Pannekoekendag, Gekke harendag en het pleinfeest 
zijn een kleine greep uit de activiteiten die alweer op onze agenda staan.  

Vergaderingen Ouderraad                                                              
Wist u dat de vergaderingen van de Ouderraad openbaar zijn? Mocht u aan willen 
schuiven bij één van de vergaderingen dan bent u van harte welkom. De 
vergaderdata van de Ouderraad vindt u op de jaarkalender van De Fakkel. De 
eerstvolgende vergadering is maandag 16 september. Vanaf 19.30 uur bent u van 
harte welkom.  

Jaarverslag                                                                                            
Op dit moment wordt er gewerkt aan een financieel jaarverslag over het 
schooljaar 2018/2019. Zodra deze definitief is vastgesteld zal deze te vinden zijn 
op de website van De Fakkel. Hierin kunt u bijvoorbeeld zien waaraan de gelden 
van de ouderbijdrage zijn besteed.  

Pleinfeest                                                                                                 
5 juli jl. hebben wij met z’n allen een geweldig pleinfeest gevierd. Inmiddels is 
bekend wat de opbrengst is en aan welk doel het zal worden besteed. De totale 
opbrengst is: € 1411,40. Wat een geweldig bedrag! Het team van De Fakkel heeft 
er voor gekozen om het geld te besteden aan het aan te leggen duurzame 
schoolplein. M.i.v. dit schooljaar zullen daar de eerste plannen voor worden 
gemaakt. Daarover informeren wij u graag te zijner tijd.  

Opening schooljaar                                                                     
Maandag 2 september was het weer zover. Na een heerlijke vakantie werden de 
kinderen om 8.30 uur weer op school verwacht. Maar wat was dat? De juffen en 
meester waren nog helemaal in vakantiemodus en zaten lekker lui in hun 
strandstoel te genieten van het mooie weer…..  Toen de kinderen op school 
kwamen werden ze verwelkomt met een heerlijke cocktail en toen het de juffen 
en meester duidelijk werd dat het toch echt tijd was om weer les te gaan geven 
kon het schooljaar echt van start gaan.  

Wij wensen alle kinderen, ouder(s) en verzorger(s) en het team een mooi 
schooljaar toe.  

Bag2School actie                                                                           
Vanwege het enorme succes van vorig jaar is de Ouderraad voornemens om ook 
dit schooljaar weer een Bag2School actie te houden. In het voorjaar zullen er 
weer kleding, knuffels, dekens etc. ingezameld worden. Begint u nu alvast met 
verzamelen dan komen we vast weer tot een hele mooie opbrengst!  

Zet u alvast de volgende Ouderraad activiteiten in uw agenda?  

1 oktober Lopathon groep 8  

2 t/m 13 oktober Kinderboekenweek  

11 november Sint Maarten 

 

 


