
  

 

Nieuwsbrief 9 

Schooljaar 2019-2020 

• Directie. 

• Nieuws vande 

Ouderraad. 

• Sportstimulering. 

Agenda 

22 jan. Start voorleesweek. 

Week van 27 jan. 

groepsnieuws. 

30 en 31 jan: stakingsactie. 

3 feb leerlingen vrij i.v.m. 

studie-/ vergaderdag. 

 

 

 

Mocht u vragen en/of 

opmerkingen hebben, maak 

dan even een afspraak.  

Maarten Kleiman staat u 

graag te woord! 

 

Of stuur een mail: 

fakkel@pcboapeldoorn.nl 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. We wensen u allemaal een goed 2020 

toe en we hopen dat we weer samen als ouders en team van De Fakkel op een 

fijne manier kunnen samenwerken in het belang van uw en onze kinderen. 

Voor mij waren het de eerste weken op De Fakkel. Het was fijn om eindelijk te 

beginnen. Ik tref hier een hele mooie school aan met enthousiaste kinderen en 

gedreven leerkrachten. Ik heb in alle groepen al even kennisgemaakt met de 

leerlingen; ik vind het belangrijk dat we elkaar kennen. Ook grappig te merken dat 

de kinderen mij al kennen. Van de week werd ik door een van de kleuters begroet 

met “Hallo burgemeester”.  

Het was ook erg plezierig om al aan te kunnen sluiten bij de Ouderraad en de 

Medezeggenschapsraad. Het is mijn eerste taak om de school zo goed mogelijk te 

leren kennen; daar ben ik nu dus volop mee bezig.  

U bent gewend de nieuwsbrieven om de week op donderdagen te ontvangen. 

Vanaf nu wordt dat de vrijdag. Dat komt mij veel beter uit. De woensdag is 

(meestal) mijn vrije dag; de donderdag is vaak een dag met veel afspraken. 

Vandaar deze keuze. 

U bent deze week geïnformeerd over de stakingsacties van 30 en 31 januari. Alle 

scholen van PCBO trekken deze dagen samen op om de thema’s waarover zorg 

bestaat te bespreken; inmiddels zijn we volop bezig met de voorbereidingen. 

Zoals u weet zijn de kinderen op maandag 3 februari vrij i.v.m. een studie-/ 

vergaderdag. 

Met vriendelijke groet, 

Maarten Kleiman 

 

 

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD 
 
Nieuwjaarswens 
Op onze reis door het schooljaar sloten wij 2019 af met een heel gezellig 
sinterklaasfeest en in samenwerking met het team hebben wij met kerst een 
geweldige lichtjestocht mogen beleven die wij afsloten met een gezellig 
samenzijn in de door de ouderraad ingerichte herberg.  
 
Wij wensen u namens de leden van de ouderraad een heel mooi, gelukkig, gezond 
en bovenal leerzaam 2020. Wij hopen dit jaar weer een hoop mooie herinnerin- 
gen te maken met u en uw kinderen. 

 



  

  
Bag2School 
Van dinsdag 14 april t/m donderdag 16 april vindt er weer een 
kledinginzamelingsactie voor Bag2School plaats. U kunt op 14 en 15 april weer uw 
kleding, schoenen, gordijnen, knuffels etc. inleveren op school. Heeft u meer dan 
5 zakken, dan kunt u dat melden bij de ouderraad en dan komen wij het graag bij 
u thuis ophalen. Nadere informatie en een inzamelzak ontvangt u eind maart. 
Verzamelt u alvast mee? De opbrengst komt ook ditmaal ten goede aan het 
nieuw aan te leggen duurzame schoolplein.  
 
Avondvierdaagse 
Ook dit jaar organiseren wij weer voor De Fakkel de avondvierdaagse. Dit jaar 
wordt er van 2 t/m 5 juni de avondvierdaagse van Ugchelen gelopen. Wellicht 
heeft u vernomen dat dit in mei zal plaatsvinden maar omdat het 
verenigingsgebouw van voetbalvereniging Albatross niet beschikbaar is in die 
periode is de avondvierdaagse verplaatst. U ontvangt t.z.t. nadere informatie 
maar noteert u vast 2 t/m 5 juni in uw agenda? 
 
Ouderbijdrage 
Alle leuke activiteiten die uw kind beleeft dit schooljaar kunnen alleen mogelijk 
worden gemaakt wanneer wij op uw financiële steun kunnen rekenen. Heeft u de 
ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet voldaan? U kunt deze betalen via de 
betaallink die u via Parro heeft ontvangen of overmaken op IBAN NL24 RABO 
0393 2924 28 t.n.v. Ouderraad De Fakkel. Vermeldt u wel even de naam en klas 
van uw kind? 
 
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.  
 
Agenda 
Ook in 2020 hebben wij weer een aantal leuke activiteiten op de agenda staan. 
Zet u alvast onderstaande data in uw agenda? 
  
14 februari  Valentijnsbal 
20 maart  Nationale pannenkoekendag (groep 6) 
30 en 31 maart Schoolfotograaf 
14 t/m 16 april Bag2School inzamelingsactie 
2 t/m 5 juni Avondvierdaagse Ugchelen 
 

   

   

 

 



 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 
In het kader van sport en bewegen in Apeldoorn Zuid gaan we op woensdag 8 
januauri 2020 van start met de instuif voor alle basisischolen 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): 
 
Woensdagmiddag: 
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 
 
Maandagmiddag: 
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. 
 
Wat gaan we allemaal doen? 
Er worden activiteiten georganiseerd in de gymzaal door de gymdocent 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. 
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact opnemen. 
Met vriendelijke groet, 
 
Harry Rutgers/Christiaan Wesche/Laura Nijkamp 
Beweegcoach Apeldoorn Zuid 
 
  
 
Laura Nijkamp 


