
  

 

Nieuwsbrief 5 

Schooljaar 2019-2020 

• Jaarverslag OR 

• Sport van de maand 

• Dode hoek les groep 7,8 

• Inloopspreekuur 

schoolverpleegkundige 

en school 

maatschappelijk werk 

• Schoolkassa, vrijwillige 

ouderbijdrage. 

• Wordt vriendje van 

Orpheus 

Agenda 

11-11 Sint Maarten  

22-11 11.15 uur klassenshow                        

groep 3, 3-4 en 4 

 

 

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 

Jaarverslag OR 

Via deze link kunt u het jaarverslag van de ouderraad bekijken op onze 

website. 

https://fakkel.pcboapeldoorn.nl/media/11055/or-jaarverslag-2018-2019-def.pdf 

 

Sport van de maand 

 

Dode hoek les 

Op dinsdag 12 november krijgen de groepen 7 en 8 een dode hoek les van Veilig 

Verkeer Nederland. Dit in aansluiting op de Kinderboekenweek met het thema 

vervoer. 

Inloop spreekuur 

Dit jaar is er de mogelijkheid om tijdens een inloopspreekuur te praten met de 

schoolverpleegkundige of iemand van het school maatschappelijk werk. U kunt bij 

hen terecht met vragen rondom de gezondheid en de opvoeding van uw kind. Op 

de volgende data zijn zij aanwezig; 

14 januari: maatschappelijk werk 

5 maart: verpleegkundige 

14 mei: maatschappelijk werk 

U kunt vanaf half 9 binnen lopen, mocht u tussentijds graag een afspraak maken 

dan kan dat ook. De leerkracht kan voor u een afspraak maken. 
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Bijlagen: 

Brief schoolfruit 

Brief inloop voor ouders 

Zuid doet Samen 

Sport instuif 

In het kader van sport en bewegen in Apeldoorn Zuid gaan we op woensdag 8 
januari 2020 van start met de instuif voor alle basisscholen in Apeldoorn zuid. 
Tevens is er een gratis instuif die reeds gestart is ( info zie hieronder) Voorheen 
was deze instuif uitsluitend voor scholen van de brede school Zuid. Wij willen 
echter alle leerlingen van de basisschool in Apeldoorn zuid de mogelijkheid geven 
om meer te bewegen. 
Gratis Sport & Spel Club Apeldoorn zuid /Sport instuif. 
Er zijn 2 mogelijkheden om deel te nemen ( Beiden mag ook): 

Woensdag middag: 
Wat: Sport & Spel Club/instuif Apeldoorn zuid 
Locatie: Gymzaal Groenlingweg 
Wanneer: Van 8 Januari 2020 – 1 juni 2020 
Dag: Woensdag 
Wie: 12.45 – 13.45 uur groep 3, 4 en 5 
13.45 – 14.45 uur groep 6, 7 en 8 
Waar: Januari t/m Maart in Gymzaal “Groenlingweg” 
April t/m Juni sportveld achter “de Zuiderparkhal” Buiten 
Lesgever: Christiaan Wesche Gym docent ACCRES Sportstimulering 
Kosten: Gratis 

Maandag middag: 
Wat: Sport & Spel Club/instuif Apeldoorn zuid 
Locatie: Gymzaal DOK-zuid 
Wanneer: Van 28 Oktober 2019 – 30 Maart 2020 
Dag: Maandag 
Wie: 15.30 – 16.30 uur groep 3, 4 en 5 
16.30 – 17.30 uur groep 6, 7 en 8 
Waar: Januari t/m Maart in Gymzaal “DOK Zuid” 
Lesgever: Laura Nijkamp Gym docent ACCRES Sportstimulering 
Kosten: Gratis 
 
Hoe kunnen kinderen meedoen? De gehele periode kan je deelnemen. Dit 
behoeft niet alleen aan het begin van de startperiode, instappen is altijd mogelijk, 
ook met een vriendje of vriendinnetje. Aanmelden is niet nodig. Kinderen kunnen 
gewoon gaan in sportkleding. ( In de vakanties is er geen sport & spel club) 

Wat gaan we allemaal doen? Er worden activiteiten georganiseerd in de gymzaal 
door de gym docent van Accres. We proberen een zo breed mogelijk aanbod aan 
te bieden met sporten zoals badminton, volleybal, voetbal, tikspelen, 
estafettevormen, klimmen/klauteren en turnen. Inbreng vanuit de leerlingen is 
natuurlijk van harte welkom. 

Word Vriendje van Orpheus en spaar mee voor onze school 
Dit jaar heeft onze school zich aangemeld voor het Vriendjes van Orpheus - 
Scholenprogramma. Wij leggen jullie graag uit wat dit inhoudt. 
Vriendjes van Orpheus is een theaterclub voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar 
waar ouders hun kinderen lid van kunnen maken. 
Vriendjes van Orpheus krijgen een gratis theaterticket, ontvangen regelmatig 
leuke cadeautjes en zijn uitgenodigd voor allerlei bijzondere Vriendjes Feestjes. 
Wij sparen als school punten voor ieder kind die is aangemeld als Vriendje van 
Orpheus.  
  

 

 

 



 

 Met deze punten mogen wij dit schooljaar weer gratis theateractiviteiten 
uitzoeken voor de kinderen, zoals voorstellingen, rondleidingen en workshops. 
Helpen jullie ons ook mee om zoveel mogelijk punten te sparen zodat wij met de 
leerlingen weer een cultureel uitstapje kunnen doen? 

Bekijk de website voor meer informatie, kosten en 
aanmelden: http://www.orpheus.nl/vriendjes 

 

Schoolkassa 

Dit jaar zijn we gestart met schoolkassa om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. 

Dit programma is nieuw en we merken dat het nog een aantal “kinderziektes” 

heeft. Enkele ouders hebben geen betaalverzoek gekregen, of maar één terwijl ze 

meerdere kinderen op school hebben. Mocht u niets ontvangen hebben kunt u 

ons dan een bericht sturen. Dit kan via Parro naar Jolanda of Foka. Of via de mail 

fakkel@pcboapeldoorn.nl. De ouderraad hoopt dan toch nog alle ouders te 

kunnen bereiken. Rechtstreeks overmaken op het rekeningnummer van de OR 

kan ook. Maakt u dan € 32,50 over op IBAN NL24 RABO 0393292428 o.v.v. naam 

en groep van uw kind ?  Alvast bedankt voor de medewerking. 

Schoolfruit 

Vanaf volgende week krijgen de kinderen weer schoolfruit, via Parro zullen wij u 

informeren welk fruit er komt. Mocht uw kind iets niet lusten wilt u dan 

vervangend fruit meegeven? 

Ook is het fijn wanneer we af en toe hulp krijgen bij het schoonmaken en snijden 

van het fruit. 
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