
  

 

Nieuwsbrief 08 

 

Schooljaar 2020-2021 

• Thuisonderwijs 

• Studiedag 

• Bieb 

• Plein 

• MR 

• Ophalen nieuw 

werk 

• Noodopvang 

• Accres 

 

 

 

Agenda: 

27 jan. studiedag 

9.00 -13.00 onderbouw 

13.00 – 17.00 bovenbouw 

 

 

 

 

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 

 

Beste ouders, 
Afgelopen weekend is bekend geworden dat de scholen zeker nog de 
komende weken dicht zullen blijven. Hoe jammer we dat ook allemaal vinden, het 
is nodig om te zorgen dat we met z’n allen gezond (kunnen) blijven. We 
organiseren zo lang als nodig is onderwijs op afstand en zijn open voor de 
kinderen die noodopvang nodig hebben. Kinderen worden op de noodopvang 
begeleid bij het onderwijs op afstand.   
  
Dit vraagt van ons allemaal veel. Van u als ouder om onderwijs 
thuis te geven terwijl er ook veel andere zaken zijn. Alle ballen moeten in de lucht 
worden gehouden. En dat gaat soms goed en soms wat minder. We zien dat de 
kinderen goed hun werk maken en met school bezig zijn en het team probeert 
zoveel mogelijk passend onderwijs te geven zover dat kan op afstand. Samen 
kunnen we er het beste van maken. Zijn er vragen, zaken die goed zijn om te 
weten voor ons, laat het de leerkracht weten. Dan kunnen we samen kijken wat 
we er aan kunnen doen. Laten we verder proberen vol te houden en positief te 
blijven!   
 

Bijlage 
In de bijlage kunt u een interview lezen met een ouder en een leerkracht over het 
thuisonderwijs.  
Ook vindt u in de bijlage een papier met tips voor ouders, “Hoe hou je het 
onderwijs thuis leuk.” 
 
Veel leesplezier. 

 
Studiedag 27 januari: vrije dag of middag 
In de vorige nieuwsbrief stond het bericht over onze studiedag van woensdag 27 
januari. Deze studiedag gaat ondanks de lockdown gewoon door. Dit betekent dat 
er geen noodopvang is voor de kleuters deze dag, voor de kinderen van groep 3 
tot en met 8 is er opvang tot 12 uur. 
 

Bieb 
De schoolbieb gaan we net als de vorige lockdown openen op dinsdag en 
donderdagochtend. Tussen 9.00 en 11.00 bent u welkom om boeken te lenen.  
We leggen briefjes klaar waarop je de titels van het boek kan opschrijven. Zo 
houden we overzicht van de boeken die we uitlenen. Kom je het boek opnieuw 
omwisselen mag je het oude briefje weghalen. Zorg ook even dat de naam van  
uw kind erop staat. Er mogen niet meer dan 2 gezinnen tegelijk in de bieb. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plein 
We zijn voortvarend van start gegaan deze week. Met de hulp van een aantal 
ouders en kinderen zijn de eerste tegels verwijderd. Morgen gaan we verder. We 
moeten eerst tegels verwijderen voor hergebruik, daarna zal de rest worden 
verwijderd met de shovel. Wanneer de tegels weg zijn kan begonnen worden met 
de aanleg. Zoals bij elke klus moet het eerst erger worden, voor je het mooie 
resultaat gaat zien. 
 

 
 
 
 

MR  
De MR wil graag weten hoe ouders het thuisonderwijs ervaren. Zij zullen 
volgende week een tussentijdse peiling houden onder alle ouders. U ontvangt 
hier via Parro een bericht over komende week. 
 

Ophalen nieuw werk 
Aangezien de schoolsluiting nog langer van kracht is, vragen we alle kinderen om 
weer werk te komen halen op school. 
Net als de vorige keer mogen de kinderen met een achternaam van A tot L tussen 
9.00 en 10.00 uur komen. De kinderen met een achternaam van M tot Z zijn 
tussen 10.00 en 11.00 uur welkom! 
 

Noodopvang 
Mocht u uw kind voor de eerste week van februari nog niet aangemeld hebben, 
dan kan dat nog. Graag een Parro bericht sturen naar Foka van Zoeren. 
 

Accres 
ACCRES Sportstimulering organiseert op diverse locaties in Apeldoorn extra sport 
activiteiten in de buitenlucht waaraan kinderen tot 18 jaar aan deel kunnen 
nemen. 
Om kinderen toch de mogelijkheid te geven om extra te bewegen hierbij de 
Linken met de activiteiten  waaraan deel genomen kan worden. 
 
https://sportstimulering.accres.nl/activiteiten-in-coronatijd 
 
https://sportstimulering.accres.nl/sport-en-beweegaanbod/kinderen/sport-in-
de-wijk 
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