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Opening scholen
Informatie hierover staat in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Accres: sport op dinsdag
Tot aan de voorjaarsvakantie gaan we niet naar de gymzaal met de
groepen. Na de vakantie wordt bekeken of dat wel weer mag.
Op de dinsdagen komen er medewerkers van Accres om aan elke groep
een korte beweegles te geven in de buitenlucht.

Schoolfruit
De levering van het schoolfruit wordt weer opgepakt. In verband met de
hygiëne maatregelen zal dit zoveel mogelijk handfruit zijn.
Voor volgende week hebben we het volgende fruit:
Dinsdag; 1 tomaat per kind
woensdag; 1 mandarijn per kind
Donderdag; 1 peer per kind.
Wanneer uw kind iets niet lust, wilt u dan vervangend fruit meegeven?

Stimenz:
Agenda:

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

Schoolmaatschappelijk werk
Soms maak je je als ouder/verzorger zorgen over je kind. Dan kun je daar altijd
over praten met iemand op school, bijvoorbeeld met de leerkracht, de intern
begeleider, maar je kunt ook in gesprek gaan met de schoolmaatschappelijk
werker. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over de opvoeding en/of ontwikkeling van
je kind. Of je maakt je zorgen over het gedrag. Ook kun je bij ons terecht met
vragen over echtscheiding, financiën, sporten en/of activiteiten in de wijk. Samen
met de schoolmaatschappelijk werker praat je over je kind. Is er iets aan de hand?
Kan er een oplossing bedacht worden? De schoolmaatschappelijk werker denkt
met je mee. Meer informatie of aanmelden, Stimenz: 088 784 64 64; smwapeldoorn@stimenz.nl
Homestart
Home-Start is een programma dat door middel van vrijwilligers ondersteuning,
praktische hulp en vriendschap biedt aan gezinnen. Ouders geven zélf aan op
welke gebieden zij meer steun wensen: hun vragen staan centraal. Doel van de
ondersteuning is om de druk van de ketel te halen, rust en ruimte te creëren
waardoor er oplossingen in zicht komen. Wanneer u ten minste één kind heeft
dat jonger is dan 7 jaar, kunt u in aanmerking komen voor Stimenz Home-Start.
Voor gezinnen met kinderen boven de 7 jaar kunt u in aanmerking komen voor
Humanitas Home-Start Plus. Meer informatie of aanmelden: • Gezinnen met
kinderen jonger dan 7 jaar: Stimenz Home-Start: 088 784 64 64 of mail homestart@stimenz.nl • Gezinnen met kinderen 7-14 jaar: Humanitas Home-Start+ :06
30 39 00 82 of 06 83 88 95 94 of mail hsplus.apeldoorn@humanitas.nl

Schoolplein
Deze week is de hovenier begonnen met de voorbereidende werkzaamheden.
Dankzij hulp van een aantal ouders zijn de tegels die hergebruikt gaan worden
verzameld. Een shovel heeft de overige tegels eruit gehaald.
U zult begrijpen dat het plein nu één grote zandbak is. En na het weekend ook
nog bedekt met sneeuw! Om die reden vragen we ook of u de kinderen laarzen
of oude schoenen wilt laten dragen en eventueel sloffen of “binnen” schoenen
mee te geven. Zo kunnen we het zand een klein beetje buiten de school
houden.
Ook het parkeren van de fietsen zal op een andere plek moeten. Afhankelijk van
de werkzaamheden op dat moment. Voorlopig kunnen de kinderen van groep 5
tot en met 8 hun fiets helemaal achteraan op het grote plein kwijt. De kinderen
van groep 1 tot en met 4 mogen hem vooraan op het zwarte zand zetten.

