
  

 

Nieuwsbrief 11 

 

Schooljaar 2019-2020 

• Directie 

• Inloopspreekuur 

• Van de ouderraad 

 

Agenda: 

Ma 17 feb. Vergadering 

OR en MR. 

24 – 28 feb. 

Krokusvakantie. 

Vr. 6 mrt. Opening 

projectweek. 

 

 

 

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 

 
 
 
Directie 
Het zijn bijzondere weken geweest. Weken met de stakingsacties, waarbinnen we 
als PCBO-scholen hebben nagedacht over de toekomst van het onderwijs. 
Donderdag op de eigen school, in de middag met een ander team samen en op 
vrijdag PCBO-breed met een groot aantal onderwijsmensen. 
We hopen dat we ook deze keer weer een krachtig signaal richting de politiek 
hebben gegeven en onze zorgen over de toekomst van het onderwijs duidelijk 
hebben geuit en we hopen nog meer dat dit allemaal niet meer nodig zal zijn. 
Verder hebben we vorige week een scholingsdag gehad over begrijpend lezen/ 
begrijpend luisteren. Het was de laatste dag van een serie van 3, waarin we onze 
kennis en vaardigheden op dat gebied hebben uitgebreid. 
Ook waren het de weken van het rapport en de tienminutengesprekken. Fijn om 
elkaar weer te spreken.  
Nog een week en dan begint de krokusvakantie. De kinderen zijn vrij van 24 – 28 
februari. Op maandag 2 maart verwachten we iedereen weer op school terug. 
We wensen de kinderen en u vast een fijne vakantie. 
 

 
 
 
Inloopspreekuur schoolverpleegkundige 
Op donderdag 5 maart zal de schoolverpleegkundige van het CJG weer een 
inloopspreekuur houden op de Fakkel. Vanaf half 9 kunt u bij haar binnenlopen 
voor vragen rondom de opvoeding van uw kind(eren). U kunt hierbij denken aan; 
eten, slapen, het maken van vriendjes en allerlei andere opvoedingsvragen. U 
hoeft zich hiervoor niet aan te melden, maar kunt gewoon binnenlopen in het 
kamertje naast de keuken. 

 

 

Kleutergroepen  
Dit schooljaar hebben we 2 mooie, grote kleutergroepen. De laatste kleuters voor 
dit schooljaar druppelen nu binnen. Vanaf 1 mei komen er geen nieuwe leerlingen 
meer bij in de groepen 1/2.  
We zijn erg blij met de ondersteuning van Jaike, onze leerkrachtondersteuner. 
Tijdens de werklessen neemt zij een deel van de groep over, zodat er voor alle 
kinderen volop aandacht kan zijn.  
 

 

 



  

  

 

 

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD 

 
Valentijnsparty 
Gezellig dansen en swingen, kletsen met je vriendjes, vriendinnetjes (of je 
geliefde?) op de loveseat, op de foto met je BFF en/of elkaar iets liefs toewensen? 
Kom naar de Valentijnsparty op 14 februari a.s.! De onderbouw (groep 1 t/m 4) is 
welkom van 18.00 tot 19.00 uur en de bovenbouw (groep 5 t/m 8) van 19.15 tot 
20.15 uur. Uiteraard wordt er ook gezorgd voor iets lekkers en een drankje. 
 
Bag2School 
Van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 april vindt er weer een 
kledinginzamelingsactie voor Bag2School plaats. U kunt op 14 en 15 april 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. Binnenkort ontvangt uw zoon/dochter een inzamelzak. Verzamelt 
u weer mee? De opbrengst komt ook ditmaal ten goede aan het nieuw aan te 
leggen duurzame schoolplein.  
 

 
 
Duurzaam schoolplein 
De eerste stappen naar het ontwikkelen van een nieuw duurzaam schoolplein zijn 
gezet. De OR en het team hebben aan elkaar hun wensen en ideeën kenbaar 
gemaakt en onlangs hebben een aantal OR leden een rondje langs diverse scholen 
gemaakt om te kijken wat voor een mogelijkheden er zoal zijn en of deze 
praktisch en uitvoerbaar zijn. Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen 
kunt u binnenkort ook uw ideeën kenbaar maken. Denkt u met ons mee??? 
 

 
 

 

 

 

 



 

  

Pannenkoekdag (Groep 6) 
20 maart is het weer Nationale Pannenkoekdag. Dit jaar gaat groep 6 
pannenkoeken bakken voor opa of oma. De speelzaal zal worden omgetoverd tot 
een gezellige eetgelegenheid waar jong en oud kan gaan genieten van de 
heerlijke zelfgebakken pannenkoeken. 
Dit jaar wordt er ook aan de andere leerlingen gedacht. Na schooltijd (12.00 uur) 
zal er voor een ieder een heerlijke pannenkoek zijn. Wij zoeken echter nog ouders 
die willen helpen met bakken. Wilt u thuis een stapeltje pannenkoeken bakken en 
deze rond 12.00 uur op school afgeven meld u zich dan aan bij de ouderraad. Dit 
kan door een mail te sturen aan: orfakkel@pcboapeldoorn.nl of spreek één van 
de OR leden aan. Uiteraard zorgen wij voor pannenkoekenmeel. 
 

 
 
Ouderbijdrage 
Nog niet iedereen heeft tot op heden de ouderbijdrage voor dit schooljaar 
voldaan. Zonder uw bijdrage is de Ouderraad niet in staat om leuke activiteiten 
voor uw kind te blijven organiseren. Denkt u hierbij aan: Sinterklaasviering, 
kerstviering, Koningsspelen, het jaarlijkse pleinfeest, de afscheidsmusical van 
groep 8 en nog vele andere leuke activiteiten waardoor wij de kinderen kunnen 
laten stralen! Naast al deze activiteiten is de Ouderraad ook verantwoordelijk 
voor de inrichting van het schoolplein. Wilt u uw kind een leuke schooltijd 
bezorgen waar naast het leren ook plezier maken bovenaan staat dan verzoeken 
wij u vriendelijk om de ouderbijdrage alsnog te voldoen. U kunt dat doen middels 
de link die u via Parro heeft ontvangen of u maakt € 32,50 over op IBAN  
NL24 RABO 0393 2924 28 t.n.v. Ouderraad De Fakkel. Vermeldt u wel even de 
naam en groep van uw kind? 
 
Wellicht heeft u een reden waarom u de ouderbijdrage niet wenst te voldoen. Wij 
als ouderraad vernemen in dat geval graag van u waarom u deze niet wenst te 
betalen. Wij zouden het op prijs stellen als u ons per e-mail hierover informeert. 
U kunt ons mailen op: orfakkel@pcboapeldoorn.nl. Na ontvangst van uw e-mail 
kunnen wij ook de maandelijkse herinnering die u via Parro ontvangt stopzetten. 
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