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Schooljaar 2019-2020 
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• Overblijven 

• Nieuws uit de MR  

• Moviera 

 

Agenda 

8 okt. Boswandeling gr. 1-2 

9 okt. Open Dag 

10 okt. Boswandeling gr. 1-2 

11 okt. Afsluiting 

Kinderboekenweek 

15 okt. Studiedag                                         

leerlingen vrij 

 

 

 

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 

Kampioenen 

Wij zijn trots op onze leerlingen Nerena en Rens, zij zijn beide Nederlands 

Kampioen geworden op verschillende  sportgebieden.  

Nerena de Boer is op 15 september Open Nederlands Kampioen Jeugd Karate 

geworden. Het toernooi werd gehouden in Almere. Open Nederland wil zeggen 

dat hier ook andere landen aan mogen deelnemen, in totaal deden er 609 

deelnemers mee uit 8 verschillende landen. Nerena is 1e geworden in haar 

categorie, meisjes 8 en 9 jaar -28 kg, ze heeft onderweg naar de overwinning 

gewonnen van een Duitse, Belgische en 2 Nederlands meisjes. Een mooie 

prestatie! 

        

 

Zaterdag 21 september mocht ik op mijn mountainbike proberen Nederlands 

Kampioen te blijven. Vorig jaar is het me gelukt om kampioen te worden en dat 

blijven zou heel mooi zijn. Vrijdagmiddag konden alle deelnemers inrijden op het 

parcours en dat heb ik ook gedaan. Na die verkenning van het parcours werd ik 

wat rustiger want ik vond het wel ontzettend spannend. Samen met mijn 

klasgenoot Joshua Eghuizen mocht ik de volgende dag om 11 uur beginnen aan 

mijn wedstrijd. Door de parcoursverkenning de dag ervoor kon ik gelukkig heel 

rustig blijven vlak voor de start. Ik mocht als eerste een plaatsje zoeken bij de 

start. Mijn start ging hartstikke goed en samen met een andere jongen konden we 

voorop rijden. Na bijna 25 minuten zo hard mogelijk door het bos fietsen werd ik 

eerste en had ik 10 seconden voorsprong op de nummer 2. Nu mag ik volgend 

jaar weer het hele jaar in het rood wit blauw rijden. Joshua vond het heel stoer en 

gaaf om mee te doen met het Nederlands Kampioenschap MTB en is 25-ste 

geworden in Appelscha.  



  

Bijlagen: 

- Ouderavond PSZ 

- Sport van de 

maand inschrijven 

voor 24 oktober 

 

 

Ontruimingsoefening 
 
In de maand oktober gaan we onze jaarlijkse ontruimingsoefening houden. We 
gaan op een onverwacht moment de school ontruimen. In de kleutergroepen zal 
de leerkracht de kleuters hier op voorbereiden omdat zij het soms een beetje 
spannend vinden. Er zal een luid ontruimingssignaal afgaan waarbij de 
leerkrachten en de leerlingen rustig de school verlaten. Op afgesproken plekken 
op het plein wachten de kinderen op het signaal dat ze weer naar binnen mogen. 
Natuurlijk hopen we dat het nooit nodig zal zijn om het echt toe te passen. 
 

Verteltassen groep 1 en 2 
Binnenkort starten wij weer met het uitlenen van de verteltassen aan de kinderen 
van groep 1 en 2. Elke week mogen 4 kinderen per kleuterklas een verteltas 
uitzoeken en een week mee naar huis nemen. In de verteltas zitten boekjes, 
spelletjes en accessoires rondom een bepaald thema. Denk bijvoorbeeld aan 
ridders, het circus, apen en prinsessen. Er zijn 22 verschillende thema's. De 
kinderen zijn altijd zo blij met de tas! De verteltassen brengen verhalen voor 
kinderen tot leven en geven voor kinderen en ouders veel lees- en speelplezier!  
 
Enkele moeders zorgen ervoor dat het uitdelen van de tassen goed verloopt. 
Maar we kunnen wat extra hulp gebruiken. Het gaat om slechts een half uurtje 
eens in de 2 à 3 weken op de vrijdagochtend. We starten om 8.30 u. De 
werkzaamheden bestaan uit het controleren van de ingeleverde verteltassen, 
ophalen van de kinderen uit de klas en hen helpen uitkiezen van een nieuwe 
verteltas. We houden dit bij in een Excel sheet. Als je jongere kinderen hebt, kan 
je die gewoon meenemen.  
 
Heb je interesse om met ons mee te doen, dan hoor ik het graag! Tel. 06-24 77 28 
05 of schiet me aan op het schoolplein. 
 
Groeten, Karen 

Coördinator verteltassen  
en moeder van Aimée (7b) en Liam (4) 

Schoolbibliotheek 

Sinds een paar jaar hebben we op De Fakkel een prachtige schoolbibliotheek. 
Dankzij een aantal ouders wordt deze ook goed onderhouden, zij zetten boeken 
terug, kaften en stickeren de boeken en zorgen ervoor dat de bieb aantrekkelijk 
blijft. Er is een vaste groep die, op de dagen dat het hen schikt, hieraan 
meewerkt. We zijn op zoek naar ouders die ons boekenteam willen versterken. Er 
zijn weer veel nieuwe boeken aangeschaft en vele handen maken licht werk. 
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Rina Brokken (moeder van Tim uit 
groep 5) of Jolanda Groot. 

Overblijven 

Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat kinderen die moeten overblijven 
geen eten of drinken mee hebben. Wilt u er samen met uw kind voor zorgen dat 
uw kind het lunchpakket ook meeneemt ’s morgens? 

Daarnaast zien we dat kinderen ook snoep in hun overblijftrommel hebben. Dat is 
niet de bedoeling, een extraatje in de vorm van groente of fruit is prima. Na 
schooltijd kunnen de kinderen weer snoepen, op school willen we graag een 
gezonde lunch stimuleren.  

 
 

 



 

 Nieuws uit de MR 
 
Op maandag 16 september heeft de geleding van de medezeggenschapsraad 
(MR) de Fakkel bij elkaar gezeten. De MR bestaat uit 3 leerkrachten 
(Els Glass, Harriet Drent-van Raaij en Erica Houten-Beekman) en 3 ouders (Mike 
Mulder, Jan-Willem Strokappe en Anouk Lenzun). De eerste bijeenkomst heeft in 
het teken gestaan van kennismaken, welke aandachtspunten aan bod gaan 
komen en verdeling van werkzaamheden. Tijdens deze bijeenkomst is Mike 
Mulder verkozen als voorzitter van de MR. Leuk allemaal maar wat doet de MR 
eigenlijk?   
De MR is een wettelijk ingestelde raad. Hierin denken ouders/verzorgers en 
leerkrachten mee over het beleid van de school. De MR heeft vaak een 
adviserende maar zeker ook een beslissende rol in beleidszaken. Binnen de MR 
kan in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake 
worden gebracht. U kunt ook zorgen en ideeën aandragen om op te nemen in de 
vergaderagenda. Dit kunt u aangeven via het 
mailadres mrfakkel@pcboapeldoorn.nl of spreek Mike, Anouk of Jan-Willem aan 
op het schoolplein.  
We hebben als doel gesteld u als ouder/ verzorger meer mee te nemen in de 
onderwerpen, ontwikkelingen en overleggen binnen de MR en zullen na de MR-
bijeenkomsten communiceren via de nieuwsbrief over het hoe en wat. Enkele 
onderwerpen die de komende tijd op de agenda staan zijn: het continue rooster, 
het schoolplannen en het overblijven.  
Mocht u vragen hebben stel ze gerust.  
Groet, 

Namens de MR 

Moviera 

Scholen in Apeldoorn hebben vorig jaar geld opgehaald voor Stichting 

Kinderpostzegels. En een deel van het geld was voor Moviera. Hier zijn wij 

ontzettend blij mee!  

We hebben een ruimte in de vrouwenopvang kindervriendelijk en natuurbewust 
ingericht. Hierbij hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke 
materialen zoals krukjes van boomstronken en rolgordijnen van wilgentakken.   
  
Alsof je in het bos bent. 
Een wand is behangen met foto-behang van een bos. Onze cliënten zijn betrokken 
geweest bij de inrichting van de ruimte. We gebruiken de ruimte voor gesprekjes 
en activiteiten met kinderen. Als hulp wordt hierbij een hond ingezet om te 
knuffelen, te troosten, te zorgen, te wandelen of als aanleiding tot een gesprekje.   
  
Kinderen stimuleren.  
Met de inrichting van deze ruimte proberen wij een rustgevende omgeving te 
creëren en de natuurbeleving bij kinderen te stimuleren. 
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