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Van de directie
Geachte ouders, verzorgers,
Het is fijn om u deze en volgende week weer te spreken; de meeste ouders zelfs
weer ‘live’ in de school. We zijn nog erg voorzichtig, maar we zetten zo samen wel
weer een mooie stap.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de schoolgids 2020-2021. U vindt hier
veel informatie over de school; u kunt ‘m ook op de website vinden (onder
downloads). Afgelopen maandag is ‘ie besproken in de medezeggenschapsraad
van de school. Deze schoolgids ontvangt u met hun instemming.
We hebben de subsidie voor het schoolplein!!!!
Verder zijn we heel blij te kunnen melden dat de subsidieaanvraag voor het
schoolplein is gehonoreerd. De Fakkel is één van de 7 basisscholen die dit
schooljaar deze gemeentesubsidie ontvangt. Dat betekent dat we in de loop van
dit schooljaar een compleet nieuw schoolplein krijgen: Geen tegels meer, maar
een groen plein dat uitnodigt tot spelen.

Agenda:
Week van 21 sep: ouderkindgesprekken
(startgesprekken)
Week van 21 sep: actieweek
Cycling4school
Wo 23 sep: landelijke
waterdrinkdag
Wo 23 sep:
kinderpostzegelactie
Di 29 sep: lopathon gr. 8
Wo 30 sep: start
kinderboekenweek
Vr 2 okt: bezoek wethouder
N.Stukker aan de school.

Onderwijsinspectie
Vorige week hebben we een gesprek gehad met de onderwijsinspecteur.
Het onderwerp van het themaonderzoek is kwaliteitsverbetering en de
leerlingenpopulatie. Zij doen dit onderzoek bij meerdere scholen. Zij doen dit in
het kader van hun beeldvorming m.b.t. 'de Staat van het Onderwijs'. Dat is een
jaarlijkse publicatie (deze verschijnt in april) waarbij zij informatie uit de praktijk
gebruiken. Het was een goed gesprek, waarin de inspecteur een goed beeld kreeg
van de populatie van de Fakkel en de ontwikkelthema’s die de komende periode
op de Fakkel een rol spelen. We hebben vooral gesproken over de nieuwe
rekenmethode en de aanpak van het vak Begrijpend lezen.

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

actieweek Cycling4School.
In de week van maandag 21 tot en met vrijdag 25 september werkt basisschool
De Fakkel aan de actieweek Cycling4School. In de actieweek vragen we alle
‘halers en brengers’ om met de kinderen zoveel mogelijk te voet of per fiets naar
school te gaan. Of, als het niet anders kan, de auto op afstand te parkeren. Zo
sparen de kinderen samen voor een geldbedrag, waarmee de school later
projecten of acties rond veiliger verkeer, klimaat en meer bewegen kan doen.
Wat betekent dat voor u, als buurtbewoner of ouder/verzorger?
In de week van 21-25 september sluiten we de Roerdompweg in de ochtenden en
middagen met hekken af voor autoverkeer, bij het aan- en uitgaan van de school.
Zo wordt de Roerdompweg een Schoolstraat. En op woensdag wordt de
Roerdompweg Speelstraat: de hele Roerdompweg is zoveel mogelijk auto- en
parkeervrij en afgesloten voor autoverkeer. Dan organiseert de school in en rond
de school verschillende activiteiten rond verkeersveiligheid, meer bewegen en
lekker kunnen spelen. Wanneer is de Roerdompweg afgesloten?
- Op maandag, dinsdag en donderdag: Schoolstraat van 8.15 – 8.45 uur en van
14.00 – 14.30 uur.
- Op woensdag 23 september is de Roerdompweg de hele dag Speelstraat van
8.15 – 17.00 uur het domein van de kinderen en kunnen ze lekker buiten spelen.
- En op vrijdag is er een Schoolstraat van 8.15 - 8.45 uur en van 13.45 - 14.15 uur
(school sluit dan om 14 uur).
Dat betekent, dat fietsers en voetgangers de Roerdompweg wel in mogen tijdens
de schoolspits, maar auto’s niet (met uitzondering van bewoners van de
Roerdompweg of ouders/verzorgers met een vooraf met school afgestemde
reden).
Op woensdag vragen we de bewoners om hun auto’s die dag elders te parkeren,
dan hebben de kinderen de hele straat als speelplek. Wilt u daarmee als
ouder/verzorger of buurtbewoner rekening houden? Zo draagt ook u bij aan een
veiligere buurt voor de kinderen! Alvast bedankt!

Overblijven in deze periode
In deze periode vragen we voor het overblijven € 1,00 per kind per week.
Het is goed om u inzicht te geven in deze inkomsten en uitgaven.
Om het buitenspelen rustig en veilig te laten verlopen, hebben we steeds 6
overblijfkrachten tegelijk op het plein: 2 op het kleine plein en 4 op het
grote plein. Om 11 uur komen de eerste 4 groepen naar buiten; om half 12
de volgende vier. Daarna (12.00 uur) gaan de overblijfkrachten naar de 3
kleutergroepen om met de kinderen te eten. (de kinderen van groep 3 – 8
eten bij hun eigen leerkracht).
Als alle ouders betalen (en dat schiet nu aardig op) ziet het financieel
plaatje er als volgt uit:
Inkomsten: 270 x € 1,00 per week is € 270,00 per week.
Uitgaven: 6 (overblijfkrachten) x 1,5 (uur) à € 8,00 = € 72,00 per dag
Ma, di, do en vr: 4 x € 72 = € 288,00. Op woensdag zijn er 4
overblijfkrachten van 11 tot 12 uur (€ 32,00) Samen maakt dat € 320,00
per week.
Zo komen we € 50,00 per week te kort. (We hebben de kosten die er zijn
voor het gebruik van Schoolkassa hierin nog niet meegenomen) Voor nu is
dat niet zo erg omdat we nog een buffertje hebben waarmee we dit
verschil kunnen opvangen. De komende weken gaan we in gesprek over
een definitief rooster. De financiering zal daar uiteraard ook in worden
meegenomen. U hoort hier binnenkort meer over.

Stichting Leergeld
Ouders die de schoolkosten moeilijk kunnen betalen kunnen altijd een
beroep doen op Stichting Leergeld Apeldoorn- Voorst (zie de schoolgids).
Door de coronaperiode verwacht de Stichting veel meer aanvragen te
zullen krijgen.
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 heeft Stichting Leergeld
Apeldoorn-Voorst dan ook geen vergoeding meer voor de vrijwillige
ouderbijdrage. Voor andere kosten (schoolreis, kamp..) kan nog wel een
beroep op Stichting Leergeld gedaan worden.
Kinderen ophalen van school
Als de school uitgaat is het op de stoep en straat erg druk. In overleg met
de Medezeggenschapsraad van de school hebben we het volgende
besloten:
- Ouders van kinderen uit groep 1 en 2 mogen het plein op. We
vragen u om aan de rand van het plein te gaan staan (langs de
zandstrook, daar waar de tegels beginnen); zo houden leerkrachten
en kinderen het overzicht.
- Bij het naar school brengen van de kinderen blijven de ouders
buiten het plein.
Op deze manier kunnen ouders beter de 1,5 meter afstand tot elkaar
houden en houden we (en de kinderen) toch het overzicht.

