
  

 

Nieuwsbrief 8 

 

Schooljaar 2019-2020 

• Onderwijsstaking 

• Directie 

• Kerstviering Hofstad 

• Kerstgroet 

 

 

Agenda 

20 dec. gr 5-8 

vrijdagmiddag vrij 

21 dec.- 5 jan. vakantie 

6 jan.  weer naar school 

13 jan. 19.30 MR/OR 

vergadering 

13 jan. – 17 jan. 

adviesgesprekken gr. 8 

 

 

 

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: 

 
Onderwijsstaking 
 
Zoals jullie wellicht in de media hebben vernomen is er een landelijke 
onderwijsstaking op 30 en 31 januari. Op dit moment kunnen wij u nog niet 
aangeven wat dit voor onze school betekent. Wel willen we de data vast onder 
jullie aandacht brengen voor het geval de school gesloten is op beide dagen. We 
verwachten u hier in de eerste week na de kerstvakantie meer duidelijkheid over 
te kunnen geven. 
 
 
Directie 
 
Sinds maart 2017 ben ik als interim-directeur aan De Fakkel verbonden geweest. 
De eerste anderhalf jaar 3 tot 4 dagen per week, de afgelopen periode was ik voor 
u stukken minder zichtbaar, maar zeker nog betrokken bij de aansturing van de 
school. 
Ik heb mijn werkzaamheden voor De Fakkel met zeer veel plezier en passie 
uitgevoerd, altijd met als doel het beste voor de leerlingen te bewerkstelligen. 
Ik heb veel mooie momenten met leerlingen, ouders en leerkrachten 
meegemaakt. Ik kijk terug op een tijd dat ik een hardwerkend en bevlogen team 
heb mogen leiden, dat ik veel spontane, enthousiaste leerlingen op school heb 
mogen verwelkomen en dat ik met veel betrokken ouders heb mogen 
samenwerken aan deze school. 
Per 1 januari zal de nieuwe directeur starten. Ik wens Maarten Kleiman veel 
succes, maar vooral plezier toe! Hij gaat werken op een fijne school met veel 
potentie! 
Ik wens jullie allen fijne feestdagen toe en veel plezier en samenwerking in het 
nieuwe jaar! 
 
Jeanet Minks 
Interim-directeur De Fakkel 
 
 
Mag ik mij even voorstellen? 

Na de kerstvakantie ga ik starten als directeur op de Fakkel. Mijn naam is Maarten 

Kleiman. Ik woon in Ede, ben getrouwd met Noor, zij heeft een praktijk als 

psychotherapeut en werkt daarnaast met hoogbegaafde kinderen op een 

basisschool in Ede. Samen hebben we 5 kinderen, waarvan er nog twee bij ons 

wonen. 

Sinds 1991 ben ik schoolleider op verschillende scholen. Eerst in Bennebroek (bij 

Heemstede), daarna in Ede en nu al ruim 15 jaar bij PCBO in Apeldoorn. 

Tussendoor ben ik nog docent Nederlands geweest op een school voor VO in 

Barneveld. Ik vind het erg boeiend om in het onderwijs te werken en heb er dan 

ook erg veel zin in binnenkort op De Fakkel te beginnen. Ik zal de eerste periode 

mijn ogen en oren goed openzetten en met alles en iedereen zo veel mogelijk 

kennis maken. Loopt u ook rustig even bij me binnen; goed om elkaar even de 

hand te schudden. 

 

 

 



  

  

In mijn vrije tijd sport ik graag (hardlopen en racefietsen); verder houd ik erg van 

lezen, lekker koken en muziek.  

Met het team van de Fakkel heb ik vorige week al even kennis gemaakt. Dat 

voelde erg goed. We gaan nu eerst vakantie houden. Ik wens u fijne kerstdagen 

en vast een mooi 2020. 

Tot gauw. 

 

 

 

Brede school  

Helaas heeft de gemeente Apeldoorn, in verband met de bezuinigingen, besloten 
de subsidie voor de brede scholen stop te zetten.  Dat betekent dat we de brede 
school activiteiten na schooltijd, per januari niet meer kunnen organiseren. We 
vinden dat erg jammer, we weten hoe de kinderen genoten van deze activiteiten. 

Wijkgemeente De Hofstad viert kerstavond in de wijk! 

Dit jaar gaat de kerk de wijk in en worden alle inwoners van Zuid van harte 
uitgenodigd om op 24 december al wandelend door Zuid het kerstverhaal 
te beleven. 
We volgen de ster en ontmoeten en luisteren onderweg naar de 
verschillende hoofdrolspelers in het kerstverhaal. 
Voor de kinderen is er bij vertrek, onderweg én bij terugkeer in De Hofstad 
steeds een verrassing die alles met kerst te maken heeft. 
U kunt tussen 18.45-19.15 uur vertrekken vanaf het plein voor De Hofstad 
nadat u daar bent ingeschreven net als in het echte kerstverhaal. 
Bij terugkomst is er voor iedereen warme chocolademelk met iets lekkers 
én samenzang bij de kerststal in de kerkzaal van De Hofstad. 

Kom en verwonder u/je! 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Volg die ster 

Uit alle hoeken, alle gaten, 
alle huizen, alle straten, 

Komen mensen aangesneld, 
Want er is hen iets verteld. 

 
Uit de bergen, uit de weiden, 
Uit de velden, van de heide, 
Iedereen van heind’  en ver, 

Heft zijn hoofd op naar die ster. 
 

Die ster, volg die ster, 
Ga die ster maar achterna, 

Die ster, volg die ster, 
Denk er niet te lang bij na, 

Koning, herder, pak je spullen op en ga, 
Die ster, volg die ster! 

 

 

 

 

Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

 

   Team PCBO De Fakkel 

 

 

 

 

 


