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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 

Afsluiting Kinderboekenweek 

Tijdens de Kinderboekenweek zijn er in de groepen 5 t/m 8 
voorleeswedstrijden gehouden. 
In iedere klas waren een flink aantal geweldige voorlezers te vinden. De 
nummers 1 en 2 kregen tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek een 
oorkonde en een gouden boekenlegger uitgereikt. 
Vervolgens streden de winnaars van de groepen 7 en 8 om de titel 
voorleeskampioen van de Fakkel. 
Het was een spannende wedstrijd en het publiek heeft ademloos 
geluisterd. De vakkundige jury heeft uiteindelijk Quinten uitgeroepen tot 
beste voorlezer. Hij mag komende winter de Fakkel gaan 
vertegenwoordigen tijdens het voorleeskampioenschap Apeldoorn in 
Coda. Verder op in de nieuwsbrief kunt u meer lezen over de geweldige 
activiteiten tijdens de kinderboekenweek. 
 
Dankzij de ouderraad was de kinderboekenweek een groot succes. 
 

           
 
 

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD 

Fietsbelofte 
In de maand september kon u zich aanmelden voor de fietsbelofte actie van de 
Fietsersbond. 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. 
 
De ouders van de leerlingen van De Fakkel hebben enthousiast gereageerd op 
deze actie en met trots kunnen wij u vertellen dat De Fakkel 2e is geworden in de 
ranglijst van de provincie Gelderland!  
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Wij doen mee met  

het nationaal 

schoolontbijt op 

donderdag 7 

november. 

 

 
Kinderboekenweek 
Vanuit het team van de Fakkel kwam de vraag of de Ouderraad mee zou willen 
denken over de activiteiten rondom de Kinderboekenweek. Dit jaar was het 
thema: op reis en vervoer. De wens van school was een leuke ochtend tijdens de 
opening in en om school en een verkeersparcours op het kleine schoolplein voor 
de onderbouw tijdens de afsluiting.  
 
Aan alle leerlingen werd gevraagd om met een versierd voertuig naar school te 
komen. Wat was iedereen verrast door de hoge opkomst van verschillende 
versierde voertuigen. Wat een werk was er van gemaakt. Er was zelfs een juf met 
een scootmobiel naar school gekomen! Tijdens de opening stonden er een heuse 
riksja, brandweerbus, jeep en motor op het schoolplein. 
 
De afsluiting voor de onderbouw bestond uit een verkeersparcours. Per groep 
legden de leerlingen een route af via de bibliotheek, een hele trage oma op het 
zebrapad, de brievenbus, een strenge agent bij de flitspaal en een 
spoorwegovergang met trein. Onderweg moest er natuurlijk ook nog even 
getankt worden bij de benzinepomp, de banden worden opgepompt en aan het 
eind van de route moesten de voertuigen een poetsbeurt ondergaan in de 
wasstraat. Aan het eind van het parcours konden de leerlingen (nadat ze zich 
door stapels boeken hadden gezigzagd) nog even plaatsnemen in een wel heel 
bijzonder voertuig: een raket met sterrenhemel. Na terugkeer in de klas werden 
de leerlingen verrast met een heerlijke traktatie.  
 
Zowel het team van De Fakkel als de Ouderraad kijkt terug op een zeer geslaagde 
Kinderboekenweek met heel veel blije en vrolijke kinderen. Wat hebben zij (en 
wij) genoten! 
 
Dank aan het team, ouders, opa’s en oma’s die geholpen hebben om dit alles 
mogelijk te maken.  
 
Kaartjes circus 
Tijdens het pleinfeest zijn er drie gelukkige winnaars geweest die kaartjes hebben 
gewonnen voor het Apeldoorns Wintercircus. Wij willen de winnaars vragen om 
z.s.m. het gewonnen ticket te voorzien van naam, klas en telefoonnummer en 
deze af te geven aan zijn/haar leerkracht. Er wordt dan z.s.m. contact met jullie 
opgenomen i.v.m. de gewonnen prijs. Wij wensen jullie alvast heel veel plezier bij 
het circus! 
 
Bag2School 
Van 28 t/m 30 oktober vindt de Bag2School inzamelingsactie plaats. Uw 
zoon/dochter heeft hiervoor afgelopen maandag een inzamelingszak 
meegekregen die u gevuld met onder genoemde spullen op deze dagen van 8.30-
9.00 uur en van 15.00-15.30 uur (met uitzondering van de 30e) kan inleveren. 
Voor iedere kilo kleding die er opgehaald wordt, ontvangt de Ouderraad 30 cent. 
De opbrengst komt dit maal ten goede aan het nieuw aan te leggen duurzame 
schoolplein.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 Datum kerstviering 

Goed om alvast te weten, donderdag 19 december willen we graag samen 

met u en de kinderen het kerstfeest vieren. Schrijft u het alvast in uw 

agenda. De uitnodiging volgt nog. 

Aanmelden nieuwe kleuter 

Het is voor ons prettig om te weten hoeveel nieuwe kleuters we kunnen 

verwachten in het nieuwe school jaar. Het lijkt misschien nog vroeg maar 

binnenkort moeten wij al kijken met hoeveel groepen we volgend jaar gaan 

starten. Mocht u nog een zoon of dochter hebben die u nog niet heeft 

ingeschreven dan vragen wij u om dit alvast te doen.  

Appel van Dirk van de Broek 

Op de dinsdag na de herfstvakantie 29 oktober, krijgen alle kinderen een appel 

aangeboden door Dirk van de Broek. Deze morgen mogen ze dus hun 10 uurtje 

thuislaten. 

 

Wij wensen jullie een fijne herfstvakantie! 

 

   

 

 


