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Schooljaar 2019-2020 

• Tentoonstelling surprises 

• Versiereing 

• Plein 

• Schoolfruit en 

waterdagen 

• Bezoek ASK 

• Nieuws uit de OR 

• Overblijfhulp 

• Schoolbieb 

• Sint op school 

        

Tentoonstelling surprises 

Op woensdag 4 december om 12.30 uur bent u weer van harte welkom in de 

groepen 5 tot en met 8. Alle gemaakte surprises zullen dan uitgestald staan om 

bewonderd te worden. 

Versiering 

Wat heeft de versiercommissie weer haar best gedaan. Wanneer u de school 

inloopt komt u helemaal in de Sinterklaas-stemming. Dankzij de versierouders 

kunnen wij elk seizoen genieten van een prachtig versierde school. Dank 

daarvoor! 

   

Plein 

In de hallen hangt een mooie houten geldmeter, hierop is te zien hoeveel we 

sparen voor ons nieuwe plein.  Op de muur in de gang bij groep 3 is te zien wat 

we graag willen realiseren op de beide pleinen. Een commissie van  ouders en                            

leerkrachten is druk bezig de ideeën concreet te maken en te kijken hoe we aan 

de middelen kunnen komen om de pleinen op te knappen. Via de gezonde school                                 

hebben we subsidie gekregen om een watertappunt aan te leggen op het plein. 

Zo kunnen de kinderen ook buiten hun dorst lessen met water. 

               



  

Agenda 

22 nov.     Klassenshow    

                   gr 3, 3-4 en 4 

28 nov.      ASK voorstelling          

voor groep 5 t/m 8 

25 nov.   OR-MR vergadering 

4 dec. Surprises bekijken 

5 dec.    Sint op school 

 

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 

 

Van de ouderraad 

Ouderbijdrage 

Dit jaar bestaat er de mogelijkheid om de ouderbijdrage van € 32,50 middels een 
betaallink te voldoen. Na wat opstart problemen heeft iedere leerling nu een 
betaallink ontvangen. Velen hebben de vrijwillige ouderbijdrage al voldaan. U 
(nog) niet? Mogen wij dan nog op uw bijdrage rekenen? Alleen dankzij uw 
bijdrage is de ouderraad in staat om vele leuke activiteiten te organiseren voor 
uw kind die niet binnen de bekostiging van school vallen. 

Wilt u het rechtstreeks op onze bankrekening overmaken? Dat kan. Stort dan uw 
bijdrage onder vermelding van de naam en klas van uw kind op IBAN NL24 RABO 
0393 2924 28 t.n.v. Ouderraad De Fakkel. 

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. 

Bag2School 

Van 28 t/m 30 oktober vond de Bag2School inzamelingsactie plaats. Er is dit keer 
1657 kilo opgehaald. Goed voor een totale opbrengst van : € 504,60. 

De opbrengst komt ditmaal ten gunste van het nieuwe duurzame schoolplein. 

Sint Maarten 

11 november is de dag dat ons lichtje branden mag. En vele kinderen van De 
Fakkel hebben een lichtje laten branden. Na een gezellige start op het schoolplein 
(waar de ouderraad voor wat lekkers heeft gezorgd) trokken ze de buurt in. Bij 
veel buurtbewoners was het gezellig verlicht met kaarsjes en lichtjes en werden 
de kinderen warm welkom geheten. Na een gezellige wandeling en het zingen van 
vele liedjes keerden de meeste kinderen moe maar zeer voldaan weer naar huis. 

 

 



 

 Winnaars kaartjes Wintercircus 

Ondanks een eerdere oproep hebben nog niet alle winnaars van de kaartjes voor 
het Wintercircus zich gemeld. Heeft u met het pleinfeest kaarten gewonnen? 
Meld dit dan even via: orfakkel@pcboapeldoorn.nl of geef het even door aan de 
leerkracht van uw kind. 

Kerstviering 

Voor de kerstviering zijn wij op zoek naar lege, schone glazen 
potjes. Heeft u deze over, wilt u ze dan aan uw zoon/dochter 
meegeven naar school? Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking. 

 

Schoolfruit en waterdagen 

Omdat de levering van het EU-schoolfruit pas op dinsdagmiddag is, hebben we 

onze vaste fruit en waterdagen moeten verschuiven. De dagen zijn; woensdag, 

donderdag en vrijdag. De kinderen krijgen dan fruit via het schoolfruitproject en 

drinken water uit hun eigen bidon. Natuurlijk mogen de kinderen ook op 

maandag en dinsdag fruit mee, en water drinken op school mag altijd! 

Bezoek ASK 

Ook dit jaar bezoeken de groepen 5 tot en met 8 weer een voorstelling van het 

ASK theater in Orpheus. Dit jaar is het een voorstelling over Peter Pan. Op 

donderdagmiddag 28 november mag de Fakkel naar Orpheus. Omdat de 

voorstelling op tijd begint blijven alle kinderen van groep 5 tot en met 8 deze dag 

over. Ook zullen ze iets later op school terug zijn dan normaal. Van de leerkracht 

van uw kind krijgt u meer informatie over de tijden. 

Overblijf hulp 

Voor het overblijven op school zijn we nog op zoek naar nieuwe hulpouders. Voor 

uw hulp krijgt u een kleine vergoeding. Komt u het gezellige overblijfteam 

versterken? Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u terecht bij de 

coördinator Wendy Testerink 06-81999001. Of mail naar 

overblijffakkel@pcboapeldoorn.nl  

Schoolbieb 

We zijn heel blij met onze schoolbieb en de ouders die ervoor zorgen dat de 

boeken op de juiste plek komen. Inmiddels hebben we zoveel mooie boeken dat 

er kasten tekort zijn. Welke ouder wil onder schooltijd een aantal Ikea kasten in 

elkaar zetten, liefst zo spoedig mogelijk? U kunt contact opnemen met Foka of 

Jolanda. 

Sint op school 

Op donderdag 5 december zal de Sint ook de Fakkel bezoeken met zijn pieten. De 

kinderen blijven deze ochtend, als de bel gaat, allemaal op het plein om hem 

welkom te heten. Als ouder bent u natuurlijk van harte welkom om te zien hoe de 

Sint dit jaar weer naar school komt. 
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