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este ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de schoolkalender voor het schooljaar
2020 - 2021. Met deze kalender willen wij u graag goed
informeren over de activiteiten in het komende schooljaar.
Op het moment dat deze kalender gedrukt wordt, is het
schooljaar net begonnen. Daardoor kan het voorkomen dat
we onverhoopt moeten afwijken van de geplande activiteiten
in deze kalender. Natuurlijk zullen wij u daar zo vroeg mogelijk
over informeren.
Op de eerste pagina’s van deze kalender zetten we enkele
praktische zaken voor u op een rij. Meer informatie over
PCBO De Fakkel treft u in de schoolgids aan, deze kunt u op
onze website vinden.
Neemt u ook eens een kijkje op onze Facebookpagina.
Daar geven de foto’s een indruk van de activiteiten die
op school plaatsvinden.

Maarten Kleiman
Directeur PCBO De Fakkel

PCBO De Fakkel
De Fakkel is een gezellige en veilige
wijkschool in Apeldoorn Zuid. Wij gaan
uit van het talent van onze leerlingen
en stimuleren kinderen om het beste
uit zichzelf te halen. Dat doen we graag
samen met ouders, die nauw betrokken
zijn bij onze school.

Continurooster
In het schooljaar 2020-2021 starten
we met een continurooster; de eerste
maanden bepalen we, samen met
ouders, of we dat rooster definitief
gaan invoeren. We starten met het
volgende rooster:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 - 14.15 uur
8.30 - 14.15 uur
8.30 - 14.00 uur
8.30 - 14.15 uur
8.30 - 14.15 uur
(groep 1 - 4: - 12.00 uur)

Overblijven
Bij een continurooster lunchen alle
kinderen op school. Het buitenspelen
tijdens die lunchpauze gebeurt onder
begeleiding van het overblijfteam.
Hiervoor wordt een kleine bijdrage
van de ouders gevraagd. We adviseren
een gezonde lunch: brood, drinken en
fruit (geen snoep) in een hoeveelheid
waarvan u weet dat uw kind het op kan.

Wij zijn altijd op zoek naar ouders
die ons overblijfteam willen komen
versterken! Iets voor u? Zoek dan
contact met Wendy Testerink via
06 - 81 99 90 01.

Klassendienst
Wij besteden op school aandacht aan
het netjes houden van onze omgeving.
We ruimen onze eigen rommel op en
houden zo samen de school en de
omgeving opgeruimd en schoon. De
kinderen van groep 1 en 2 doen dit
samen met de leerkracht. Dit gebeurt
onder schooltijd. Vanaf groep 3
vervullen twee kinderen deze taak in
de klas. We noemen dit klassendienst.
De kinderen geven de planten water,
maken het bord schoon, vegen de
vloer, enz. Leuk en leerzaam om dit
gezamenlijk te doen. Deze dienst duurt
ongeveer tien minuten na schooltijd.

Nablijven
Hoewel wij het nablijven van kinderen
natuurlijk zoveel mogelijk beperken,
is het wel eens noodzakelijk. Dit kan
gebeuren wanneer de leerkracht
iets met het kind wil bespreken of
een ander doel voor ogen heeft. De
afspraak is dat kinderen hoogstens
vijftien minuten mogen nablijven.
Mocht dit door omstandigheden toch
uitlopen, dan neemt de leerkracht of
het kind telefonisch contact met u op.

Studie- en
vrije dagen

Vakanties

De kinderen zijn een aantal dagen
per schooljaar vrij vanwege
studiemomenten voor het team.
De studie- en vrije dagen zijn in
de kalender opgenomen.

• Herfstvakantie
maandag 19 t/m vrijdag
23 oktober 2020

• Start schooljaar
maandag 31 augustus 2020

• Kerstvakantie
maandag 21 december 2020
t/m vrijdag 2 januari 2021
• Voorjaarsvakantie
maandag 22 februari t/m
vrijdag 26 februari 2021

Verjaardagen
Als uw kind jarig is, mag het trakteren
op een gezonde traktatie. Zie voor tips
ons voedingsbeleid, te vinden onder
downloads op onze website. Rondom
en tijdens de ochtendpauze gaat uw
kind langs de groepen om zich te laten
feliciteren door de leerkrachten. De
kleuters brengen op de begane grond
een bezoek aan de groepen. Alleen
als ze een oudere broer of zus hebben
mogen ze even naar de groep van
hun broer of zus gaan. Ze krijgen een
felicitatie van de juf of meester en
bewaren de traktatie voor de broer of
zus tot na schooltijd.

• Paasweekend
vrijdag 2 april t/m
maandag 5 april 2021
•K
 oningsdag
dinsdag 27 april 2021
• Meivakantie
maandag 3 mei t/m
vrijdag 7 mei 2021
• Hemelvaart
donderdag 13 mei en
vrijdag 14 mei 2021
•P
 inksteren
maandag 24 mei 2021
• Zomervakantie
maandag 19 juli t/m
vrijdag 27 augustus 2021

Het team
De samenstelling van het team ziet er als volgt uit:
GROEP

LEERKRACHT

DAGEN

Groep 1/2a

Juf Merina

Ma, di, wo, do, vr

Groep 1/2b

Juf Eveline

Wo, do, vr

Juf Maartje I.

Ma, di

Juf Annemarie de G.

Ma, di

Juf Daniëlle

Wo, do, vr

Juf Els

Ma, di, wo, do

Juf Annemarie de W.

Vr

Juf Janniek

Ma, di, do, vr

Juf Foka

Wo

Juf Evelien

Ma, di

Juf Jolanda

Wo, do, vr

Juf Erica

Ma, do, vr

Juf Maartje H.

Di, wo

Groep 7a

Juf Margo

Ma, di, wo, do, vr

Groep 7b

Juf Silvia

Ma, di, wo, do, vr

Groep 8a

Juf Gésanne

Ma, di, wo, do, vr

Groep 8b

Juf Eunice

Ma, di, wo

Juf Harriët

Do, vr

Groep 1/2c
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6

OR & MR
De medezeggenschapsraad
bestaat uit de volgende personen:
Personeel:
• Erica van Houten
• Els Glass
• Harriët Drent
Ouders:
• Mike Mulder (voorzitter)
• Jan-Willem Strokappe
• Anouk Lenzum
E-mailadres:
mrfakkel@pcboapeldoorn.nl
De ouderraad bestaat uit de
volgende personen:
• Martin van den Hoek (voorzitter)
• Annet Evers (penningmeester)
• Liesbeth van Maaren (secretaris)
• Marijana van der Veen
• Paul Stok
• Inge Leupen
• Lilian Rouwenhorst
• Prissella Radix
• Jurjen Baas
• Joost Heijstek
E-mailadres:
orfakkel@pcboapeldoorn.nl

Ouderbijdrage
De ouderraad is verantwoordelijk
voor het beheer van de ‘vrijwillige’
bijdrage van elke ouder. Uit het budget
worden die kosten betaald die niet
voor vergoeding door de overheid in
aanmerking komen. Denk bijvoorbeeld
aan: bijdragen aan de paas- en
kerstviering, Sinterklaasfeest, groeps
activiteiten zoals bijdrage voor de
projectweek. U ontvangt jaarlijks een
overzicht van de gelden die ontvangen
zijn en die uitgegeven zijn.

Stichting
Leergeld
Stel dat het betalen van de ouder
bijdrage voor u financieel niet
mogelijk dan kunt u zich richten tot
Stichting Leergeld. Stichting Leergeld
Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen
dat ook de kinderen uit gezinnen die
het financieel wat minder hebben,
kunnen meegaan met schoolreisjes
en schoolkampen. Kijk voor meer
informatie en contactgegevens op:
www.leergeld.nl/apeldoornvoorst.

De hoogte van de vrijwillige ouder
bijdrage is per kind vastgesteld op
¤ 32,50.
Mocht uw kind of één van uw kin
deren in de loop van het schooljaar
instromen, dan kunt u een evenredig
deel naar het schoolfonds overmaken
(¤ 3,25 voor elke maand).

Regels en afspraken
Eén van de uitgangspunten van onze
school is dat kinderen met plezier naar
school kunnen gaan en dat leren en
werken leuk is. Voor een goede sfeer
zijn duidelijke regels en afspraken
nodig. Deze afspraken komen uit de
Kanjertraining of zijn regels die we
gezamenlijk hebben opgesteld.
• We praten op een rustige en
vriendelijke manier met elkaar.

•B
 lij, boos of verdrietig zijn mag, de
mensen om ons heen hebben er geen
last van.
•E
 en opdracht lastig of niet leuk
vinden mag, de opdracht wordt wel
gedaan.
•W
 e wachten met praten tijdens
de les, totdat we de beurt hebben
gekregen.
•W
 e zijn zuinig op de spullen van
onszelf, elkaar en de school.

Speciaal
verlof
Voor verlof kunt u een aanvraag
indienen bij de directeur van school.
De aanvraagformulieren vindt in het
halletje bij de ingang. Hier is ook
de regelgeving vanuit de leerplicht
bijgevoegd zodat u weet waar we ons
als school aan moeten houden als het
gaat om het toewijzen van het verlof.

Ziekte
Kind ziek
Mocht uw kind ziek zijn, wilt u dit dan
vóór schooltijd via Parro doorgeven?
Leerkracht ziek
Wanneer een meester of juf ziek is,
wordt er vanuit PCBO Apeldoorn gezocht
naar vervanging. Wanneer er vanuit PCBO
Apeldoorn geen vervangers kunnen
worden ingezet, kunnen kinderen over
andere groepen verdeeld worden. In
het uiterste geval kan een groep een
dag(deel) extra vrij hebben. U wordt
hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte
gesteld. Kunt u in dat geval geen opvang
regelen voor uw kind, dan regelen wij dit
voor uw kind.

Ouderbetrokkenheid
Samen met ouders werken we aan de vorming en ontwikkeling van de
kinderen. Eerlijke en open communicatie vinden we daarbij belangrijk.
Zowel over schoolzaken als over het kind.
We rekenen ook op uw helpende hand om de school waar nodig te
ondersteunen bij activiteiten. Elke bijdrage, hoe klein ook, is daarbij
van waarde.

Gezonde school
We bieden de kinderen een gezonde schoolomgeving. Een gezonde leefstijl helpt
kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg
energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden niet alleen aandacht
aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk. Dit betekent
dat wij ernaar streven dat leerlingen op school alleen fruit, groente en/of brood
eten. Snoep en frisdrank zien wij liever niet op school. Dit betekent dat de
eetmomenten er zo uitzien:
Ochtendpauze
Op woensdag, donderdag en vrijdag willen we in alle groepen fruit en/of groente
eten in de ochtendpauze. Bij het tienuurtje zien wij graag fruit of groente.
Lunch
Blijft uw kind over? Geeft u dan brood, fruit of groente mee? Als drinken
adviseren we water of halfvolle en magere zuivelproducten. Vruchtensap kan
ook. Meer informatie over een gezond lunchpakket vindt u op de site van het
Voedingscentrum.
Traktaties
Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk
moment bij met een traktatie. Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei
inspirerende voorbeelden van traktaties.
Andere eetmomenten
Ook bij uitjes, sportdagen en andere activiteiten willen we leerlingen meegeven
dat lekker, gezellig en gezond prima samengaan. Daarom zien we ook graag bij
dit soort dagen brood, groente en fruit. Natuurlijk zorgt de school dan weleens
voor een ijsje of zoet drankje. Als we het hele jaar gezond kiezen, is af en toe
samen genieten van een uitzondering geen probleem. Lees verder over ons
voedingsbeleid op onze website.

School en thuis
Nieuwsbrief
Ongeveer eens per twee weken
verschijnt de nieuwsbrief. U leest in de
nieuwsbrief over allerlei belangrijke,
leuke en actuele gebeurtenissen. De
nieuwsbrief wordt via Parro verzonden.
Groepsnieuws
Elke maand ontvangt u vanuit de groep
groepsnieuws. Aan de hand van dit
groepsnieuws kunt u uw kind vragen
stellen over de schooldagen. Het is
een goede manier om herinneringen
op te halen en om nieuwe woorden

en begrippen te oefenen. Het
groepsnieuws geeft een indruk van wat
uw kind beleeft op school.
Ouder-kindgesprekken
Aan het begin van het schooljaar
(bij groep 1 geldt bij de start van
de schoolloopbaan) vindt er een
ouder-kindgesprek plaats. Tijdens
dit gesprek maken we met elkaar
afspraken over hoe we het komende
jaar met elkaar communiceren; we
maken een communicatieplan op maat.
Communiceren kan via een gesprek op

school of thuis, het bijwonen van een
logopediebehandeling, per telefoon
en per mail. Het gaat er hierbij om wat
goed is voor de leerling.
Open lessen
In het schooljaar zijn er ook een
aantal momenten waarop wij open
lessen organiseren. U kunt zich dan
intekenen om een les bij te wonen.
Zo geven wij u een kijkje in het reilen
en zeilen in de klas.

Gebruik van foto’s/video’s van uw kind
Er worden regelmatig foto’s gemaakt
van de activiteiten waar kinderen
mee bezig zijn of om het onderwijs
op onze school in beeld te brengen.
Deze foto’s worden dan bijvoorbeeld
gebruikt voor in de schoolgids,
schoolkalender maar ook voor op
de website, social media en andere
communicatiemiddelen van de school.
Wanneer u uw kind aanmeldt op de
school kunt via het inschrijfformulier
aangeven of er foto’s van uw kind
gebruikt mogen worden voor
communicatiemiddelen. Ook kunt u in
Parro (oudercommunicatieplatform)
ten alle tijde uw besluit herzien of
aanpassen. Bij de foto’s worden nooit

de adressen en telefoonnummers
van medewerkers, leerlingen en
ouders geplaatst. Het delen van foto’s
van uw kind door andere ouders op
bijvoorbeeld social media valt niet
onder de verantwoordelijkheid van de
school.
De intern begeleider van de school
gebruikt voor klassenbezoek soms de
video om aan de hand van beelden
lessen of gedrag van kinderen te
bespreken. Deze informatie is altijd
tussen de leerkracht en beeldcoach/
school video interactie begeleider
(SVIB’er) en wordt niet zonder overleg
met u aan derden getoond.

Kinderopvang en
buitenschoolse opvang
De school werkt samen met Kinder
opvang Koos. Zij bieden de volgende
opvangmogelijkheden aan, zowel
regulier en flexibel:
Locatie Kinderdagverblijf Koos
• Arnhemseweg 156a, 158
en 160, Apeldoorn.
• Horizontale en verticale groepen voor
kinderen van 0 tot 4 jaar.
• Maandag tot en met vrijdag open van
6.00 uur tot 20.00 uur, ook in vakanties.
Locatie BSO Kids- Base
• Arnhemseweg 160, Apeldoorn.
• Voor- en buitenschoolse opvang
voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
• Maandag tot en met vrijdag open
van 6.00 uur tot 20.00 uur, ook in
vakanties.
Locatie Peuterspeelzaal de Vonkjes
• Roerdompweg 3, Apeldoorn.
• Peuterwerk voor kinderen van
2 tot 4 jaar.
• Maandag tot en met vrijdag open
van 8.30 uur tot 12.00 uur, tijdens
schoolvakanties gesloten.
• VVE groep op maandag, dinsdag
en donderdag.
• Reguliere groepen op woensdag
en vrijdag.

Locatie BSO de Fakkel
• Roerdompweg 3, Apeldoorn.
• Voor- en buitenschoolse opvang
voor kinderen van 4 tot 12 jaar die op
PCBO de Fakkel zitten.
• Maandag tot en met vrijdag open
van 7.30 uur tot 18.30 uur, ook in
vakanties.

Voor meer informatie over een
passend opvang aanbod voor uw
kind(eren) of een rondleiding kunt
u contact opnemen met:
Tel: 055-5410793
Mail: contact@kinderopvangkoos.nl
Website: www.kinderopvangkoos.nl

SEPTEMBER

36

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

31

01

02

03

04

05

06

Start nieuwe
schooljaar
37

38

39

07

14

Nieuwsbrief

08

09

Informatieavond
groep 1-4

Informatieavond
groep 5-8

15

16

• Startgesprekken
Ouder - kind
gesprekken
• 19.30 uur
OR en MR

Prinsjesdag

21

22

28

11

12

13

17

18

19

20

26

27

• Nieuwsbrief
• Kidsrun
groep 3-8

23

24

25

01

02

• Kinderpostzegel
actie groep 7
• Landelijke
Waterdrinkdag

Deze week
groepsnieuws
40

10

29

30

Lopathon groep 8

• Start kinderboekenweek
• Voorleeswedstrijd
groep 7-8

OKTOBER

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

40

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

Dierendag
41

42

05

06

07

Infoavond VO
ouders groep 8

• Beleidsdag: directie afwezig
• Infoavond VO
ouders groep 8
Open dag

12

13

14

• Deze week
schoonmaak
met ouders
• 19.30 uur
OR en MR
43

19

20

21

08

09

10

11

• Afsluiting kinderboekenweek
• Finale voorleeswedstrijd
• Nieuwsbrief

15

16

17

18

Studiedag:
alle leerlingen vrij

11.15 uur
klassenshow
groep 6 en 8a

Herfstvakantie

Herfstvakantie

22

23

24

25

Wintertijd

44

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

26

27

28

29

30

31

Deze week
groepsnieuws en
open kanjerles

Nieuwsbrief

Herfstvakantie

NOVEMBER

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

01

44

45

02

03

04

Beleidsdag:
directie afwezig
46

09

10

05

16

17

06

07

08

13

14

15

21

22

28

29

Nationaal
schoolontbijt

11

12

Sint Maarten
47

ZONDAG

18

Nieuwsbrief

19

20

11.15 uur
klassenshow
groep 4 en 8b
48

23

• 19.30 OR en MR
• Deze week
groepsnieuws

24

25

26

27

Nieuwsbrief

DECEMBER

49

50

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

30

01

02

03

04

05

06

15.00-15.30 uur
tentoonstelling
sinterklaassurprise
groep 5-8

Sinterklaas

Sinterklaasavond

10

11

12

13

07

08

09

Deze week schoon- Beleidsdag: directie
maak met ouders
afwezig
51

14

15

Nieuwsbrief

16

Deze week
groepsnieuws
52

53

21

22

23

17

18

19

20

Kerstviering

Leerlingen groep
5-8 's middags vrij

Kerstvakantie

Kerstvakantie

24

25

26

27

Eerste Kerstdag

Tweede Kerstdag

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

28

29

30

31

Oudjaarsdag
Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

JANUARI

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

53

R
A
E
Y
W
E
N
Y
P
P
HA
1

04

05

11

07

Driekoningen

Weer naar school
2

06

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

08

09

10

Nieuwjaarsdag

Nieuwsbrief

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

30

31

• 19.30 uur
OR en MR
• Deze week
adviesgesprekken
VO groep 8
3

18

Start voorleesweek
4

25

Deze week
groepsnieuws

26

27

Studiedag: alle
leerlingen vrij

Nieuwsbrief

28

29

FEBRUARI

5

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

05

06

07

13

14

Beleidsdag: directie
afwezig
6

08

09

• Rapport
• Nieuwsbrief

10

11

12

Deze week schoonmaak met ouders
7

15

Valentijnsdag

16

17

18

• Deze week
groepsnieuws,
open lessen
• 19.30 uur
MR en OR
8

19

20

21

• 11.15 uur klassenshow groep
1/2a, 1/2b en 7a
• Nieuwsbrief

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

22

23

24

25

26

27

28

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

MAART

9

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Start projectweek

Beleidsdag: directie
afwezig

15

16

20

21

27

28

Deze week open
lessen
10

11

Nieuwsbrief

17

18

Afsluiting
projectweek
12

22

23

24

• Deze week
groepsnieuws
• 19.30 uur
OR en MR
13

29

19

Pannenkoekendag
groep 6

25

26

Nieuwsbrief

30

31

Zomertijd

APRIL

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

13

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

Goede Vrijdag
14

15

05

06

07

Tweede Paasdag

Studiedag: alle
leerlingen vrij

Open dag

12

13

14

08

17

10

11

17

18

24

25

11.15 uur klassenshow groep 3 en 5

15

Beleidsdag: directie
afwezig
16

09

Eerste Paasdag

16

Nieuwsbrief

19

20

21

Deze week
groepsnieuws

IEP eindtoets
groep 8

IEP eindtoets
groep 8

26

27

28

Studiedag PCBO:
alle leerlingen vrij

Koningsdag

22

23

Koningsspelen

29

30

Nieuwsbrief

MEI

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

17

18

19

20

21

03

01

02

Meivakantie

Meivakantie

08

09

05

Dodenherdenking

Bevrijdingsdag

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

10

11

12

13

14

15

16

Hemelvaartsdag

Alle leerlingen vrij

20

21

22

23

18

• Deze week
groepsnieuws
• 19.30 uur
OR en MR

Beleidsdag: directie
afwezig

24

25

Tweede
Pinksterdag

19

07

ZONDAG

04

17

06

ZATERDAG

Moederdag

• Schoolreis
• Nieuwsbrief

26

27

28

11.15 uur klassenshow groep 1/2c
en 7b

Eerste Pinksterdag

29

30

JUNI

22

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

31

01

02

03

04

05

06

Nieuwsbrief
23

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

• Deze week kamp
groep 8
• Uitzwaaien
groep 8

Beleidsdag: directie
afwezig

21

22

23

29

30

19.30 uur OR en
MR
24

25

• Groep 8 terug van
kamp
• Nieuwsbrief

Deze week schoonmaak met ouders
26

28

Deze week
groepsnieuws

24

25

Vaderdag

26

27

JULI

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

26

27

05

06

07

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

Kennismaken met
nieuwe groep:
groep 3-8:
11.00 - 11.45 uur,
groep 1-2:
13.00-15.00 uur

• Pleinfeest
• Rapport

08

09

10

11

16

17

18

Leerlingen groep
5-8 's middags vrij

Zomervakantie

Zomervakantie

Nieuwsbrief
28

29

12

13

14

Afscheidsavond
groep 8

Uitzwaaien groep 8

20

21

22

23

24

25

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

26

27

28

29

30

31

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
t/m 29 augustus

19

15

Offerfeest

30

PCBO De Fakkel
Roerdompweg 3
7331 CL Apeldoorn
Tel.: 055 533 42 48
fakkel@pcboapeldoorn.nl
www.fakkel.pcboapeldoorn.nl

De Fakkel is onderdeel van:

