
 

Beste ouders en leerlingen, 
 
Wat gaat de tijd snel en wat hebben we in de afgelopen maand alweer veel gedaan op school. Elke 
dag werd er hard gewerkt en mochten we horen over de Heere God. We hebben mooie activiteiten 
en bijeenkomsten gehad zoals de startbijeenkomst en het schoolreisje. Het was een periode waarin 
we Hem mogen danken voor alle zegeningen.  
Na een maand werken is er ook weer allerlei nieuws te melden. We wensen u veel leesplezier bij 
deze nieuwsbrief.   
 
Startbijeenkomst  
Samen hebben we nagedacht over het thema 'Gods trouw'. Dit is ook het jaarthema dat terug zal 
komen bij de maandvieringen. 
Bij deze viering hebben we gehoord hoe Gods trouw tot uitdrukking kwam bij Abraham. 
Na de startbijeenkomst heeft u een kort filmpje ontvangen zodat u een indruk kon krijgen.  
 
Vanuit de MR 
8 september heeft de MR weer vergaderd. Ook via deze weg willen we meester Hans de Graaf 
bedanken voor het vervangen van juf Hilde Borghuis tijdens haar verlof. We verwelkomen Hilde 
weer in de MR. De vergadering werd geopend met het lezen uit de Bijbel, Galaten 6 en gebed.  
We hebben vervolgens een aantal onderwerpen besproken. Waaronder: schoolplein, overblijven, 
NPO gelden (extra gelden vanwege corona), schoolgids, jaarplan, scholingsplan, werkverdelingsplan. 
Zoals u ziet, veel plannen. We zijn dankbaar dat we mogen weten dat we het ook dit jaar weer niet 
alleen hoeven te doen, maar hulp van de Heere God mogen vragen en verwachten. 
 
Stage dit schooljaar 
Dit schooljaar wordt door 3 personen een stage gedaan bij ons op school: 
1. Quinty van de Brink in groep 2, zij heeft afgelopen jaar haar 

stage gedaan in groep 1. De kinderen kennen haar dus al en 
vorig jaar heeft zij zich al voorgesteld in de nieuwsbrief. Quinty 
is er op maandag, dinsdag en woensdag. Quinty volgt de 
opleiding dienstverlening; richting zorg en welzijn.  

2. Amber Boeve komt vanuit de pabo bij ons haar stage doen. Zij 
stelt zich hieronder voor en de foto hiernaast is van haar.  

3. Stijn van de Brug werkt bij ons als onderwijsassistent maar 
volgt ondertussen ook de pabo. Op maandag doet hij zijn stage 
bij ons en op dinsdag, woensdag en vrijdag werkt hij bij ons als 
onderwijsassistent. In een vorige nieuwsbrief heeft hij zich al 
voorgesteld.  

 
Even voorstellen 
Ik ben Amber Boeve.  Ik ben 18 jaar en ik woon in Uddel. Ik doe de 
opleiding PABO op de Christelijke Hogeschool Ede en ik zit nu in 
het tweede jaar. Mijn stage begint dit jaar in groep 7/8 en later dit 
jaar zal ik ook een kijkje nemen in groep 2. Ik heb er veel zin in dit 
jaar en ik hoop de kinderen ook!  
 
 



 

Verlof aanvragen 
Het aanvragen van verlof voor vakantie buiten de schoolvakantie is ook in de gemeente Apeldoorn 
strenger geworden. Wilt u dit aanvragen dan kan u via onderstaande link naar de site van de 
gemeente om een aanvraagformulier aan te vragen. Hierbij is ook een verklaring vanuit het werk 
nodig. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande site en dan met name via het kopje ‘Wilt u 
bijzonder verlof aanvragen’.  
https://www.apeldoorn.nl/begeleiding-advies-over-onderwijs-en-jeugd 
 
Afspraken onder schooltijd 
Voor de zomervakantie merkten we dat er steeds vaker afspraken voor bijvoorbeeld een tandarts 
onder schooltijd worden gemaakt. We beseffen dat het niet altijd anders kan maar willen u wel 
vragen om dit zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Alvast bedankt. 
 
Overblijven 
Voor het overblijven zijn we nog op zoek naar ouders, opa’s, oma’s of wie dan ook die ongeveer 1x 
per 3 á 4 weken wil helpen bij het overblijven. Hiervoor ontvangt u een vrijwilligersvergoeding.  
Wilt u helpen of kent u iemand die wil helpen dan mag dit doorgegeven worden aan Tjarda Becker: 
tjardabecker@hotmail.com. Ook voor meer informatie kan u contact opnemen met haar.  
 

Privacy voorkeuren 
Wij willen u vragen om in social schools de privacy voorkeuren door te geven of te checken wanneer 
u dit al in een eerder jaar hebt gedaan. Vanwege de wetgeving rondom AVG zijn wij verplicht om u 
er jaarlijks op te wijzen om dit in te vullen/ aan te passen.  
Dit doet u door de volgende stappen te volgen: 

• Klik onderaan op 'Administratie'. 

• Kies het kind door op de naam te klikken. 

• Klik op 'Beeldgebruikvoorkeuren': 

 
o Betekenis van de velden: 
o blauwe Ja = toestemming 
o blauwe Nee = geen toestemming 
o witte achtergrond = (nog) geen voorkeur opgegeven 

• Druk op 'Bewaar' als je klaar bent met instellen.  

• Wijzigen kan later altijd nog door de andere keuze te maken. 
 

 

 

https://www.apeldoorn.nl/begeleiding-advies-over-onderwijs-en-jeugd
mailto:tjardabecker@hotmail.com


 

Schoolreizen  

Dinsdag 14 september hebben we onze schoolreizen gehad. Het waren twee fantastische 
schoolreizen. We zijn dankbaar dat de dag zo mocht verlopen en dat we weer veilig terug bij school 
waren. Inmiddels heeft u al heel wat foto’s kunnen bekijken via social schools.  
 
Geboren 
Op 20 augustus is er een dochter en zusje geboren bij de familie van Duinen. Ze hebben haar de 
naam Maya gegeven. Maya is het zusje van Julya (groep 3). Van harte gefeliciteerd en Gods zegen 
toegewenst in de opvoeding 
 

 

 
 
 
 



 

Kinderboekenweek 
Maandag 4 oktober starten we met aandacht te schenken aan de christelijke kinderboekenweek. 
Het gaat over beroepen. In de brief die u ook heeft gekregen bij deze nieuwsbrief kunt u hier meer 
over lezen.  
 
Gevonden voorwerpen 
Er liggen weer een heel aantal gevonden voorwerpen. Hieronder een foto van de voorwerpen. Deze 

liggen tot vrijdag 1 oktober in het lokaal naast het speellokaal (vorig jaar zat daar groep 2/3). Daarna 

zullen we de voorwerpen sorteren en gaat het weg.  

 

 
 

Gebedsgroep 

Beste ouders/verzorgers, 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en wat is het fijn dat we ook weer met de gebedsgroep 
starten om Gods bescherming, wijsheid, liefde en zegen te vragen voor de kinderen, de leerkrachten 
en alles wat met de school te maken heeft. Maar ook de zorgen, het verdriet en de moeilijkheden bij 
Hem neer te leggen. We zijn dankbaar voor alles wat de Heere heeft gegeven en hoe we als school 
bijvoorbeeld tot nu toe door de coronatijd heen zijn gekomen. Wat is de Heere goed en trouw! Het 
gebed is zo nodig en de kracht van het gebed is zo groot! 
Één keer in de maand komen we op een ochtend ongeveer 1,5 uur bij elkaar om samen, onder het 
genot van een kopje koffie/thee, een stukje uit de Bijbel te lezen en voor de gebeds- en dankpunten 
te bidden. We zijn nu met een groepje van 4 moeders, maar zouden het fijn vinden als er nog meer 
ouders met ons mee bidden. Doet u/doe jij mee?  
'Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan 
worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil 
leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.'  
1 Timotheüs 2:1-2  
Voor vragen kun je contact opnemen met Amanda Boeve: 0610086892 
De eerstvolgende keer dat de gebedsgroep samenkomt is dinsdagmorgen 5 oktober.  



 

Geld wisselen  
Is er een bedrijf/winkel waarbij wij maandelijks geld kunnen wisselen? Het gaat dan om 
binnengekomen zendingsgeld. We merken dat het steeds lastiger wordt om dit te storten en wat we 
horen is dat winkels/bedrijven die kleingeld nodig hebben hier voor moeten betalen.  
Mocht u hierin iets kunnen betekenen wilt u dan contact met mij opnemen?  
 
BSO 
Zoals u weet is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de BSO. Op dit moment zijn er nog erg 
weinig ouders die hier gebruik van willen maken. Kijkend naar de peiling vorig jaar zouden we meer 
kinderen verwachten. Daarom nogmaals de oproep om uw kind(eren) op te geven wanneer u hier 
gebruik van wil maken.  
Hieronder nogmaals het bericht dat al eerder is gestuurd: 
Welke dagen naschoolse opvang? 
De bedoeling is om in eerste instantie op maandag, dinsdag en donderdag naschoolse opvang te 
bieden. Heeft u ook voorkeuren voor andere dagen dan kan u dit aangeven bij de aanmelding. Dan 
komt uw kind op de wachtlijst. 
Opgeven 
Wanneer u gebruik wilt gaan maken van de BSO dan kan u zich vanaf nu inschrijven. Omdat de 
website nog bijgewerkt wordt kan dit nu nog via het aanmeldformulier van de BSO in Putten. Klik 
hiervoor op onderstaande link: 
Inschrijven 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de kinderopvang CNS: 
https://www.bsoderegenboogputten.nl of www.cnskinderopvang.nl. Onze BSO zal daar nog aan 
gekoppeld worden. 
Ook kunt u contact opnemen met Arianne Stoffer: arianne.stoffer@cnskinderopvang.nl. Zij is de 
directeur van de kinderopvang. 
 
Agenda 

4 oktober Maandviering Nog zonder ouders 

Vanaf 4 oktober  Aandacht voor christelijke 
kinderboekenweek 

 

18-22 oktober Herfstvakantie  

3 november Dankdag Met alle kinderen bezoeken we een kerkdienst 
(afhankelijk van maatregelen corona) 

9 november Ouderavond Kiva Onder voorbehoud 

10 november Maandviering  

16 en 18 november Open ochtend ouders  

24 november Studiedag team Kinderen zijn vrij 

30 november en 1 
december 

Tussentijdse schoonmaak  

 

Hartelijke groet, 

Colinda van Milligen 
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