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Mocht u vragen en/of 

opmerkingen hebben, maak 

dan even een afspraak via 

parro met Jolanda Groot of 

Foka van Zoeren. 

Wij staan u graag te woord. 

Of stuur een mail: 

fakkel@pcboapeldoorn.nl 

Beste ouders, 
We zijn blij dat we weer met z’n allen op school zijn. De kinderen vinden het fijn 
om de klasgenoten en de leerkrachten weer te zien. Voor iedereen weer prettig 
om in een normaal schoolritme te komen. Nu het schoolplein aangelegd wordt 
moeten we ons wel een beetje behelpen. Zeker gezien al het smelt water op het 
plein. We hebben afspraken gemaakt in de klassen en proberen ze zo schoon 
mogelijk te houden. We wensen iedereen een welverdiende vakantie.   
 
Laarzen  
De sneeuw is weg en we hebben nu een plein dat bestaat uit zand, water en een 
klein stukje bestrating. Dit is tijdelijk want de hovenier gaat volgende week volop 
aan de slag. Veel kinderen dragen laarzen tijdens het buitenspelen. Dit is fijn 
omdat we de laarzen/ schoenen uitdoen bij binnenkomst. Om wel te zorgen voor 
warme voeten in de klas is het fijn als de kinderen sloffen of dikke sokken of 
slippers hebben. Zo proberen we het zand buiten de klassen te houden.  
 

    
 
 
Nieuwsbrief ouderraad 
Wat een leuke verrassing hadden we vorige week vrijdag. Goed passend bij het 
winterse weer kregen we chocomelk en een plak ontbijtkoek. Ook de vogels 
werden niet vergeten. Voor alle kinderen was er een vetbolletje met zaadjes.  
In de bijlage kunt u de nieuwsbrief van de ouderraad lezen. 
 
 
Veiligheid in de straat 
Aan het begin van het schooljaar hebben we een week onze straat afgesloten 
voor autoverkeer zodat we het halen en brengen van de kinderen veiliger konden 
maken. We herhalen nogmaals om de auto tijdens deze momenten niet te 
parkeren aan de Roerdompweg, dit voor de veiligheid van de kinderen en de 
werkzaamheden op het plein. We zijn met de gemeente in overleg hoe we de 
straat tijdens haal en breng momenten verkeersarm kunnen maken.   
 
 
Projectweek 
Normaal gesproken hebben we in de maand Maart altijd een projectweek. 
Doordat we pas net weer zijn gestart met fysiek onderwijs op school hebben we 
geen gelegenheid gehad om dit project goed vorm te geven. Daarom hebben we 
besloten om dit later in het jaar op te pakken. We hopen dat er dan ook weer 
gelegenheid is om aan u te laten zien waar we aan gewerkt hebben. 
 
 
 
 



  

 Namens Schoolmaatschappelijk werk 
De scholen zijn weer open en bijna alle kinderen kunnen weer naar school. Dat zal 
in veel gezinnen voor enige opluchting zorgen.  
Ondanks dat kunnen er toch kwetsbare situaties ontstaan of al ontstaan zijn. 
Ondersteuning kan dan fijn, wenselijk of noodzakelijk zijn.  
Hierbij delen we een flyer met diverse laagdrempelige mogelijkheden voor 
ondersteuning van gezinnen. In de flyer ziet u het aanbod van diverse instellingen 
en organisaties in de gemeente Apeldoorn die ‘Samen055’ vormen: Accres, CJG, 
Humanitas, BOR en Stimenz.  
 
Hoe u zich aan kunt melden om gebruik te maken van hulp leest u in de  bijlage.  
 

 
Samenwerking met De Fakkel:  
Namens SMW worden er in de school inloopspreekuren georganiseerd, helaas 
kan dit wegens corona nog niet plaatsvinden.  
Om toch aan een behoefte tegemoet te komen worden er voor ouders van De 
Fakkel digitale thema-uurtjes georganiseerd, de eerste is op 10 maart om 9.00 
uur. Tijdens deze eerste digitale bijeenkomst is het thema Corona.  
Waar loopt u tegenaan of maakt u zich zorgen over?  
Hoe reageerde uw kind/kinderen op de lock-down en het thuisonderwijs etc.  
 
 

Een kopje koffie  , een thema, en andere ouders.  

Woensdag 10 maart van 09.00-10.00 uur Online. 

Thema: Hoe loods jij jouw gezin de Coronatijd door? 

Kom erbij en deel je ervaringen met andere ouders. 

Onder begeleiding van Lyke 

Lagerwey, Schoolmaatschappelijk werker op de Fakkel.  

Meld je aan, uiterlijk vrijdag 5 maart, via 

l.lagerwey@stimenz.nl    

Heb je vragen, mail of bel gerust: 06-2500 9723. 

Graag tot ziens op woensdag 10 maart om 09.00 uur.  
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Accres: Vakantie instuif 

 

 
 
  
 
 
Ik ben Wessel van Dam van Accres Apeldoorn. Wij organiseren 24 februari een 

circus en bootcamp evenement, dit zal plaatsvinden bij de speeltuin van de 

Talmastraat in Apeldoorn. De begintijd is 15:00 tot 17:00. De kinderen mogen 

gewoon aan komen lopen en weggaan, plus het is volledig gratis! Kledij voor dit 

evenement is afhankelijk van het weer die dag. Wij raden aan: Dikke jas met 

daaronder een vestje voor als je het warmer krijgt, goede schoenen met grip (evt. 

kleine nopjes voor op het gras), handschoenen en een trainingsbroek.  

 Wessel van Dam -   Accres Apeldoorn -  06-23156094  (zie bijlage) 

 
 

 

 

 


