
 

Beste ouders en leerlingen, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april. Als team hebben we het al meerdere keren tegen elkaar 
gezegd dat de tijd zo ontzettend snel gaat. De meivakantie staat voor de deur en daarna gaan we al 
weer naar de laatste weken van het jaar (zijn er nog wel een heel aantal maar het voelt toch als het 
eind van het schooljaar).  
Ook nu willen we u nogmaals bedanken voor het feit dat u zich blijft houden aan de coronaregels die 
we als school (en natuurlijk in heel Nederland) hebben.  
 
Ondertussen in de school 
Begin april zijn de rapportgesprekken geweest. Fijn dat we digitaal of telefonisch toch met elkaar 
konden spreken. Bedankt voor de flexibiliteit! 
Verder hebben we in de achterliggende maand vooral hard gewerkt om weer gewoon onderwijs te 
geven. Het is fijn dat dat weer kan en dat we tot op heden daar gewoon mee door konden gaan.  
Vandaag zijn de koningsspelen. We zijn gestart met een ontbijt in de klas en daarna hebben we een 
aantal liederen gezongen. Nu wordt er hard gesport! Hier ontvangt u vandaag vast nog wel een 
aantal foto’s/filmpjes van.  
En na vandaag start de meivakantie. Een periode van rust die aanbreekt en waarvan het ook goed is 
dat we die hebben. Juist in zo’n jaar waarin het allemaal anders loopt merk je dat het goed is om af 
en toe ook uit te rusten. Het werk kost soms extra energie (zowel bij kinderen als bij leerkrachten) 
en daarom mogen we nu ook genieten van even een tijdje tijd voor andere dingen. Mede namens 
het team wens ik iedereen een heel fijne en goede meivakantie! 
 
Juf Nijkamp 
In de achterliggende tijd had Herma Nijkamp goed nieuws te melden. Jos en Herma hopen in het 
najaar opnieuw vader en moeder te worden. Van harte gefeliciteerd! 
Herma zal na de zomervakantie met verlof gaan en haar vervanging nemen we dus mee in de 
formatie voor komend jaar.   
 
Corona / quarantaine 
In de achterliggende tijd zijn bij ons gelukkig nog geen klassen in quarantaine geweest. We willen u 
echter wel vragen om op het volgende te letten. Wanneer u zelf, of een kind uit uw gezin dat hier 
niet op school zit (voortgezet onderwijs of peuterspeelzaal bijvoorbeeld) in quarantaine moet dan 
willen we u wel vragen om die kinderen die thuis moeten blijven ook thuis te laten blijven en niet 
tussen de kinderen van onze school te laten lopen. 
 
Meivakantie, Hemelvaartsdag en Pinksteren   
In verband met de meivakantie is de school gesloten vanaf 24 april tot en met 9 mei. Op maandag 10 
mei hopen we iedereen weer te ontmoeten.  
De viering in de kerk die gepland staat voor 11 mei ’s avonds komt te vervallen. 
Op 14 en 15 mei is de school gesloten in verband met Hemelvaartsdag. Maandag 24 mei is de school 
gesloten in verband met 2e Pinksterdag.  
 
Beslisboom corona 
Er is een nieuwe beslisboom gepubliceerd. Er is niet veel veranderd maar hierbij ontvangt u toch de 
nieuwste versie.   
 



 

Geboren 

Op 6 april is er een zoon en broertje geboren bij de familie Ploeg. Ze hebben hem de naam Sven 
gegeven. Sven is het broertje van Mats (1). Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in de 
opvoeding. 
Hierbij het geboortekaartje (kleuren zijn wel anders geworden met het scannen van het kaartje; de 

achtergrond is in het echt meer groen/grijs en de naam en voorkant is met gouden letters 

geschreven).  

    
 
Oudercommissie 
Binnen onze school hebben we een oudercommissie die ons helpt bij het organiseren van 
activiteiten, klusjes die blijven liggen, etc. Dit jaar nemen een aantal ouders afscheid van de 
oudercommissie en we zijn nu op zoek naar één ouder die mee wil helpen in de oudercommissie. 
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Martine te Morsche (zij zit namens het 
personeel bij de oudercommissie). 
Bent u de ouder die wij zoeken voor de oudercommissie dan mag dat ook doorgegeven worden aan 
Martine te Morsche.  
 
Schooltijden ’s ochtends 
Nog even een herhaling met een kleine aanvulling van een bericht uit de vorige nieuwsbrief.  
Vanaf 8.20 uur zijn de deuren van de school open en kunnen de kinderen gelijk naar binnen. Wilt u 
de kinderen niet te vroeg naar school sturen?  
Maar ook graag niet te laat ☺; niet in elke groep kunnen we om 8.30 uur starten. Wilt u zorgen dat 
uw kind tussen 8.20 uur en 8.30 uur op school is? Alvast bedankt.  
 



 

 
BSO 
Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de officiële aanvraag voor een BSO bij de gemeente 
Apeldoorn. Wanneer we hier goedkeuring op krijgen hopen we na de zomervakantie te gaan starten 
met een BSO.  
Er is een advertentie opgesteld voor het zoeken naar een medewerker voor de BSO. Deze ontvangt u 
als aparte bijlage. Deelt u de vacature ook mee? 
Als wij te horen hebben gekregen dat we definitief kunnen starten zullen we overgaan naar officiële 
opgave voor de BSO.  
 
Schoolreizen / kamp 
Wij hebben besloten om de schoolreizen voor dit jaar niet door te laten gaan. We hopen begin juli 
een gezellige dag op school te organiseren in plaats van de schoolreizen dit jaar.  
 
Wat betreft kamp hebben we nog geen definitief besluit genomen. Maar gezien de huidige 
omstandigheden is de kans groot dat dit ongeveer hetzelfde ingevuld wordt als afgelopen jaar. Zodra 
hier een besluit over is stellen we de ouders en leerlingen van groep 8 hiervan op de hoogte.  
 
Agenda 
Omdat de jaarkalender toch wel wat is gewijzigd door corona hierbij een agenda voor de rest van 
het jaar (er kan nog wel het één en ander gewijzigd worden ivm maatregelen rondom corona). 

26 april – 7 mei Meivakantie  

13 en 14 mei Hemelvaart Kinderen zijn vrij 

24 mei Pinksterweekend Kinderen zijn vrij 

31 mei – 11 juni Toetsweek Graag in deze week geen afspraken plannen 
waardoor kinderen dagen/dagdelen missen 

4 juni ANWB Streetwise  aangepaste versie waar nodig 

9 juni Maandviering   

18 – 21 juni Studiedagen team Kinderen zijn van vrijdag tot en met maandag 
vrij 

30 juni – 2 juli Kamp groep 8  

6 juli Feestdag (ipv schoolreizen)  

9 juli Rapport mee  

12 juli Afscheid groep 8  

13, 14, 15 juli Grote schoonmaak  

16 juli Sing-out op het plein 
(jaarafsluiting) 

 

 
Tot slot 

Aan het eind van deze nieuwsbrief rest mij u mede namens het team een fijne vakantie toe te 
wensen.  

 
 
Hartelijke groet, 
Colinda van Milligen 
 
 


