
  

 

Nieuwsbrief 7 

Schooljaar 2019-2020 

• Vragenlijst 

• Kerstwandeling 

• Fietsen stallen 

• Bezoek Sint 

• Studiedag team 

• Wegbrengen kinderen 

groep 2 

• Huisbezoek 

• Oortjes mee 

• Inloopspreekuur 

schoolmaatschappelijk 

werk 

• Kaarten volleybal 

Agenda 

12-12: Studiedag team, 

kinderen vrij 

18-12: Kerstbakjes maken in 

de klassen 

19-12: Kerstviering; 

Lichtjestocht 

 

 

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 

 
 
Vragenlijst 
Wij zijn 4 studenten van de opleiding Communicatie en Multimedia Design 
op de Hogeschool van Amsterdam. 
In samenwerking met ARTIS mogen wij de ervaring van het aquarium 
verbeteren.  
Wij zouden heel erg geholpen zijn als u de korte enquête, in onderstaande 
link, zou willen invullen. Uw antwoorden kunnen ons heel erg helpen bij 
het verbeteren van ons concept. 

https://forms.gle/QhG8ifX1PnvJD1Kt6 
 
Alvast heel erg bedankt namens, 
Teddy, Zaira, Jorn en Rosa (dochter juf Sepkje)  
 

Kerstwandeling 
Afgelopen maandag hebben alle oudste kinderen van elk gezin een 
opgavebrief voor de kerstwandeling meegekregen. Omdat de indeling 
enige tijd kost, vragen we u de antwoordstrook uiterlijk morgen weer mee 
terug te geven naar school. 
Aan het einde van de wandeling zorgt de OR voor iets warms te eten en te 
drinken. 
Hulp gevraagd 
De route van de kerstwandeling loopt dit jaar langs de Fuutweg, 2e 
Johannastraat, Wulpenlaan, Duivenlaan, Reigersweg en Meerkoetweg. 
Woont u langs de route of kent u mensen die hier wonen? We zouden het 
erg fijn vinden wanneer de route er extra verlicht en feestelijk uitziet!  
Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die deze avond wil “klaaroveren” 
bij de kruising Adelaarslaan/ Reigersweg. Graag doorgeven aan Jolanda 
wanneer u kunt. 
We sparen nog steeds schone glazen potten om langs de route te zetten. 

Helpt u mee?                                                          
 

Fietsen stallen 
De laatste tijd merken we dat de fietsen van de kinderen niet altijd op de 
goede plek staan. Wanneer de fietsen op het plein staan in plaats van aan 
de randen, is de kans op beschadigen groter. Wilt u uw kind helpen 
herinneren om de fiets netjes aan de randen van het plein te stallen? 
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 Studiedag team 
Ook juffen en meesters kunnen nog iets bijleren. Dit jaar volgen we als 
team een nascholing over begrijpend lezen. We leren hoe we een leesdoel 
moeten bepalen en hoe we de kinderen meer kunnen interesseren voor 
een tekst. Op 12 december is onze tweede bijeenkomst over dit 
onderwerp, de leerlingen zijn dan vrij. 
 

Bezoek Sint 
Wat een feest was het vandaag op school! Ook dit jaar bracht de Sint weer 
een bezoek aan de Fakkel. Met een camper kwam hij aanrijden, maar hij 
sliep nog. Gelukkig hebben we hem met zijn alleen wakker kunnen 
schreeuwen en kon hij , samen met de pieten de klassen bezoeken. De 
kinderen hebben allemaal een cadeautje gekregen. 
Tot volgend jaar! 

                                 
 
 

Wegbrengen kinderen groep 2 
Na de kerstvakantie mogen de kinderen van groep 2 zelf de klas inlopen. 
Wilt u als ouder afscheid nemen op de gang? Dit zorgt voor rust in de 
groepen 1-2. 
 

Huisbezoek kleuters 
In voorgaande jaren kwamen de leerkrachten van groep 1-2 bij de kinderen 
op huisbezoek. In het kader van de werkdruk vermindering hebben we 
besloten niet meer op huisbezoek te gaan. De bezoeken worden vervangen 
door 10 minutengesprekken met de ouders. 
 

Oortjes/koptelefoon 
Nu we de mooie Chromebooks hebben voor de kinderen merken we dat 
het fijn zou zijn wanneer alle kinderen eigen oortjes mee hebben. Ze 
werken regelmatig met programma’s waarbij geluid hoort. In elke groep 
hebben we nu een paar koptelefoons, maar dat is niet genoeg voor 
iedereen. Daarom de vraag; Wilt u uw kind na de kerstvakantie een paar 
oortjes meegeven? Deze kunnen dan op school blijven in de la van het 
kind. 
 

Inloopspreekuur  
Op 14 januari is er een inloopspreekuur op school van het 
schoolmaatschappelijk werk. U kunt hier binnenlopen met vragen over de 
opvoeding en de ontwikkeling van uw kind.  
 
 

 

 



 

  

Kaarten Volleybalwedstrijd 

Op woensdagavond 11 december om 20:00 uur vindt in de Draisma Dynamo 

Arena de Europacup volleybalwedstrijd plaats tussen de lange mannen van 

Draisma Dynamo Apeldoorn en IBB Polonia London uit Engeland.  

De tegenstander is een absolute topploeg en de nummer 1 van Engeland. Wij 

vinden het erg leuk om u en de leerlingen van uw school te verwelkomen bij deze 

Europese topwedstrijd in een fantastische ambiance.  

Tickets van € 10,00 voor volwassenen en € 7,00 voor jeugd t/m 16 jaar kunnen 

vooraf worden gekocht via www.draismadynamo.nl We zien u graag op 

woensdagavond 11 december in de Draisma Dynamo Arena!  

Met sportieve groet, Stichting Topvolleybal Dynamo 

 

 

 

 

 

 

 


