
  

 

Nieuwsbrief 2 

Schooljaar 2019-2020 

• Kids college 

• Schoolbieb actie 

• Kinderpostzegels 

• Schoolkassa 

• Van de ouderraad 

• Kinderboekenweek 

• Open les 

Kanjertraining 

Agenda 

20 sept. Kidsrun 

25 sept. kinderpostzegels 

27 sept. Openingsviering 

1 okt. Lopathon groep 8 

2 okt. Opening 

kinderboekenweek 

 

 

Mocht u vragen en/of 

opmerkingen hebben, maak 

dan even een afspraak.  

Juf Jolanda en juf Foka staan 

u graag te woord! 

 

Of stuur een mail: 

fakkel@pcboapeldoorn.nl 

Kids College 

Kids College Apeldoorn helpt kinderen te ontdekken waar ze goed in zijn! 

KCA verzorgt op 24 zondagmiddagen per jaar gastlessen waarin telkens een ander 

beroep centraal staat. Van webdesigner tot politieagent, van automonteur tot 

cameraman: kinderen komen op plaatsen waar ze anders niet zouden komen. 

Het(gratis) programma is bedoeld om het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen 

van kinderen te vergroten. Verleg je grenzen, weet wat je waard bent, laat jezelf 

zien! 

We starten ons programma op zondag 6 oktober. Er is nog plaats voor kinderen 

uit groep 7 en groep 8!  

Voor meer informatie: zie onze website www.kidscollegeapeldoorn.nl    of mail 

met Patricia Wentzel, info@kidscollegeapeldoorn.nl 

Schoolbieb actie 

Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij 
willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk 
vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met 
de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er 
meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 
 
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

• U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij 
uw lokale Bruna winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2019 in 
op school.  

• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel. 

• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen 
een waardebon. 

• We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale 
kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  

 
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we 
samen! Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 
 

Kinderpostzegels 

Aanstaande woensdag start de landelijke kinderpostzegel actie. De leerlingen van 

groep 7 doen hieraan mee.  

Schoolkassa 

Schoolkassa is een betalingssysteem vanuit Parro voor scholen. Middels 

schoolkassa kan bijvoorbeeld de ouderbijdrage en overblijfgeld worden geïnd. Dit 

jaar gaan we hiermee starten. Binnenkort ontvangt u hier uitgebreid informatie 

over. 
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Bijlage: 

• Huttenbouwdag  

Open les 

kanjertraining 

Vanaf volgende week kunt u 

zich inschrijven om een les 

bij te wonen in de klas van 

uw kind(eren). Deze keer 

gaat het om een les 

kanjertraining. U kunt zich 

opgeven via Parro. 

 

Van de ouderraad 

Fietsbelofte 
Op 19 augustus is de fietsbelofte actie van de Fietsersbond weer gestart. Doel van 

de Fietsersbond is om zoveel mogelijk kinderen op de fiets (of lopend) naar school 

te laten gaan. Behalve dat het leuk, leerzaam, gezond, slim en duurzaam is 

ontstaat er rondom school een veel veiligere verkeerssituatie.  

Hoe doet u mee? Ga naar de site van de fietsersbond: 
www.doemee.fietsersbond.nl en doe de fietsbelofte. U belooft uw kind 
minimaal 1 dag per week op de fiets of lopend naar school te brengen. 
Nadat u uw gegevens heeft ingevuld geeft u aan dat u meedoet voor PCBO 
De Fakkel. U ontvangt een e-mail waarin een bevestigingslink zit. Wanneer 
u deze link aanklikt heeft u uw belofte gedaan en heeft De Fakkel er weer 
een deelnemer bij.  
De school met procentueel de meeste beloftes wint een fietsfeestje met 
o.a. een fietsparcours, fietsquiz en fietsencheck. Dat willen wij toch zeker 
winnen voor onze leerlingen?! Dus ga naar de site en vul de belofte in. 

 

U wilt toch ook een veilige schoolomgeving?!  

Bag2School  

Na onze vooraankondiging van de Bag2School actie in de vorige 
nieuwsbrief kregen wij veel vragen van ouders of de kleding nu al ergens 
naartoe gebracht kan worden. Daarom hebben wij besloten een extra 
inzamelmoment te plannen. Van maandag 28 tot en met woensdag 30 
oktober kunnen de zakken worden ingeleverd. Nieuw dit keer is de 
ophaalservice : verzamel je 5 zakken of meer dan komen wij het op 
dinsdagavond 29 oktober bij je thuis (mits in Apeldoorn) ophalen. De 
volledige opbrengt zal ten goede komen aan het nieuwe duurzame 
schoolplein.  
Onderstaande spullen mogen in de zakken:  
Schone kleding (baby, kinderen en volwassenen)  
Schoenen (per paar, aan elkaar gebonden of met tape)  
Lakens  
Dekens  
Gordijnen  
Handdoeken  
Knuffelbeesten  
Handtassen  
Riemen  
De inzamelingszakken krijgen de kinderen in de week van 14 oktober mee 

naar huis. Uiteraard mag u ook andere zakken gebruiken.  

Wilt u meer informatie over deze actie dan mag u een e-mail sturen naar 
orfakkel@pcboapeldoorn.nl of raadpleeg de website www.bag2school.nl 
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Ouderbijdrage  
Dit jaar reist de Ouderraad mee met de leerlingen van De Fakkel. Van de 
kinderboekenweek, naar het sinterklaasfeest en van Sint naar de kerst. Van 
het Valentijnsbal naar Pannenkoekendag en van de Koningsspelen naar het 
Pleinfeest. Tussendoor maken we onder andere nog een aantal leuke 
tussenstops op Sint Maarten, bij de projectweek, de paasviering en de 
afscheidsmusical van groep 8.  
Om al deze en andere leuke activiteiten plaats te kunnen laten vinden 
willen wij u dit jaar vragen om een vrijwillige ouderbijdrage van € 32,50 per 
kind. U ontvangt hiervoor binnen kort een betaalverzoek via Parro. 
Bent u niet financieel daadkrachtig om de ouderbijdrage te voldoen? Kijkt 
u dan eens op de site van Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst. Wellicht 
komt u in aanmerking voor een vergoeding.  

U wilt de reis van uw kind toch ook onvergetelijk maken?  

Kinderboekenweek 
 
Op woensdag 2 oktober a.s. begint de Kinderboekenweek. Dit keer met het 
thema: “Vervoer”   
In alle groepen besteden we aandacht aan de Kinderboekenweek. Kinderen 
mogen boeken meebrengen die met het thema te maken hebben.   
 De opening   
Op woensdagmorgen 2 oktober zal de Kinderboekenweek feestelijk geopend 
worden. Alle kinderen mogen met een versierd vervoermiddel naar school 
komen. (step, fiets, skelter enz.) Deze worden geparkeerd in het vak van de 
groep. De kinderen blijven buiten om samen het kinderboekenweeklied te zingen. 
Hierna gaan ze naar de klas.  
Een jury zal per groep het mooiste voertuig uitkiezen.  
Vanaf 11.30 uur zullen we per groep een optochtje fietsen door de straten 
rondom school. (Roerdompweg, 2e Johannastraat, Fuutweg, Meerkoetweg) 
Natuurlijk vinden we het leuk als veel ouders komen kijken. In het onderstaande 
schema ziet u wanneer de groep van uw kind(eren) aan de beurt is.   

Groep  Tijd  

1-2 a  11.30 uur  

1-2 b  11.35 uur  

3  11.40 uur  

3-4  11.45 uur  

4  11.50 uur  

5  11.55 uur  

6 a  12.00 uur  

6 b  12.05 uur  

7 a  12.10 uur  

7 b  12.15 uur  

8  12.20 uur  

  
De tijden zijn bij benadering.  
De afsluiting  
Op vrijdag 11 oktober zal de afsluiting in de groepen plaatsvinden. Voor de 
groepen 1 tot en met 4 is er een fietsparcours op het plein. En voor de groepen 5 
tot en met 8 is er de finale van de voorleeswedstrijd.  
  

 
Tekst 

 


