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Schooljaar 2020-2021 

 

 

• Afwezigheid 

Maarten 

• Sint 

• Kerst 

• Kosten overblijf 

• Kinderpostzegels 

• Sportstimulering  

• Plein 

 

 

Agenda: 

3 dec. Surprise mee naar 

school 

4 dec. Sint viering 

 

 

 

 

 

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 

 
Afwezigheid Maarten 
Zoals u eerder heeft vernomen is Maarten besmet met Covid19. Door zijn 
problemen met de luchtwegen komt het bij hem dubbel zo hard aan. Er zit 
vooruitgang in zijn herstel, maar het gaat met kleine stapjes. We wensen 
hem van harte beterschap en hopen hem snel weer op school te zien. 
 

Sinterklaas 
Dit jaar is alles anders door Covid 19, zo ook de komst van Sinterklaas. Op 
alle PCBO scholen werkt de Sint dit jaar, net als vele anderen, vanuit huis! 
Gelukkig kunnen we dankzij de techniek Sint wel digitaal ontvangen op 
school. Alle groepen zullen op 4 december om de beurt gaan videobellen 
met de Sint en zijn Pieten. En Sint kennende weet hij wel een manier om 
de pepernoten en de cadeautjes bij de kinderen in de klas te krijgen. 
 

             
 
Even een kijkje in de school. Ook al komt Sint niet live op school we 
hebben het dankzij de versiercommissie heel gezellig in school. 

 
Kerst 
Dit jaar vieren we het kerstfeest, volgens planning, met de kinderen in de 
klas. Op donderdag 17 december worden de kinderen rond 18.00 uur 
verwacht op het plein bij hun eigen juf. Via een speciale route lopen ze dan 
naar de klas. Rond 18.45 uur zal de viering afgelopen zijn en worden de 
kinderen door de juf weer naar het hek gebracht. 
U ontvangt hierover later nog een uitnodiging met meer informatie en de 
exacte tijden. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Continurooster  
Er is een commissie samengesteld vanuit team en MR om de nieuwe schooltijden 
te onderzoeken. Zoals u weet blijven we dit schooljaar draaien met het rooster 
wat we nu hanteren. De kosten voor de rest van het schooljaar (33 weken) 
bedragen 40 euro per kind. Dit bedrag zal in 2 termijnen geïnd worden. 
Volgende week ontvangt u via Parro het eerste betaalverzoek van schoolkassa. 
Van dit geld ontvangen de overblijfouders die helpen bij het buitenspelen en eten 
een vergoeding.  
 

 
 
 

Kinderpostzegels 
Dit jaar hebben de groepen 7 van de Fakkel weer meegedaan aan de 
Kinderpostzegelactie. Het doel was om geld op te halen voor 90.000 kinderen met 
een onveilige thuissituatie d.m.v. projecten als Kamer voor een Kind en de Warm 
Welkom Tas. Coronaproof hebben 43 kinderen uit de groepen 7 zich ingezet voor 
dit goede doel. Met videoboodschappen, verkoopboxen en online verkopen is er 
maar liefst €5.449,- opgehaald! Een ontzettend hoog bedrag waar we gigantisch 
trots op zijn! We kunnen dus weer spreken van een groot succes en een 
fantastische inzet.  
 

 
  
 
 

Sportstimulering 
Over een kleine maand staat de kerstvakantie weer voor de deur. 
 
ACCRES Sportstimulering organiseert voor kinderen van de basisschool een 3-tal 
GRATIS activiteiten in de kerstvakantie. 
 In de bijlage vind u de informatie. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

  
Groen schoolplein 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen hebben wij subsidie ontvangen voor het 
groene schoolplein.  
 

 
 

Vorig schooljaar hebben we u als ouders gevraagd wat u graag op het plein 
terug wilde zien. Hier hebben we met de werkgroep en de hovenier een 
mooi plan voor bedacht. We hebben niet alle wensen in het plein kunnen 
verwerken. Een kabelbaan was erg populair, maar met bijna 300 kinderen 
die allemaal tegelijk willen is het toch erg lastig om deze in het plein op te 
nemen. Wel zijn we heel trots op de diversiteit die we hebben bedacht. Er 
is voor elk kind wel iets waarmee hij zich kan vermaken. Op de plattegrond 
is een blauwe rivier ingetekend. Dit is geen echte rivier tenzij het erg hard 
regent dan zal er vast water doorheen stromen. 
Verder hebben we veel groen en meer bomen en achter de school komt 
zelfs een moestuin. In de bijlage zitten foto collages waarop u kunt zien 
hoe het er ongeveer uit gaat zien. 
 
We hebben inmiddels opdracht gegeven aan de hovenier om zijn plan uit 
te gaan voeren. Dit zal begin 2021 van start gaan! 
Wij zijn er erg blij mee! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


