
 

Beste ouders en leerlingen, 
 
We zijn alweer aangekomen in de maand november. De dagen worden korter en de winter komt 
dichterbij. Het wordt al vroeg donker en je ziet overal lichtjes verschijnen in de huizen. Op veel 
plekken zie je dat in de huizen al gezelligheid wordt aangebracht in een donkere tijd. Een tijd die 
misschien wel extra donker voelt door corona. We hebben in de achterliggende tijd gehoord dat een 
aantal ouders en andere familieleden van onze school hiermee te maken kregen. We wensen 
iedereen sterkte wanneer zij er mee te maken kregen of nu hebben.  
Als team zijn we hier gelukkig nog voor gespaard gebleven. Dit ervaren we als heel bijzonder en daar 
zijn we enorm dankbaar voor.  
Ondanks de donkere tijd die misschien voor de één meer gevoeld wordt dan door de ander mogen 
we ook al uitzien naar het Licht. Het duurt nog maar kort voor we het kerstfeest hopen te vieren. 
Dan mogen we heel expliciet stilstaan bij het Licht dat gekomen is en dat we verder mogen 
verspreiden. Helpt u mee om het Licht verder te verspreiden?  
 
Ouderbijdrage 

Al veel bijdrages zijn overgemaakt. Hartelijk bedankt. Hebt u dit nog niet gedaan dan willen we u 

vragen om dit op korte termijn te doen.  

Nog even in het kort: 

Rekeningnummer: NL77 RABO 0393203204 ten name van de PWA Uddel. 

Ouderbijdrage: € 12,50 per kind 

Graag voor 20 december het bedrag overmaken. 

 

Sinterklaas en sinterklaasjournaal 

Sinterklaas is weer in het land en dat is in school ook al te merken. De kinderen (en ook sommige 

leerkrachten ☺) zijn er al weer druk mee.  

Dit jaar is er echter wel een kleine wijziging ten opzichte van andere jaren. We zijn als directies van 

de scholen binnen CNS Putten erg geschrokken van hoe er in het sinterklaasjournaal werd omgegaan 

met onze God. Waar de NTR zegt een omroep te zijn voor iedereen moet het blijkbaar kunnen om 

een plaatsnaam te noemen waarin op een voor ons spottende manier wordt gesproken over de 

kruisiging van Christus. Juist dit is een kern in ons geloof. Onze bestuurder heeft daarom een brief 

geschreven mede namens de directies om aan te geven dat we ons gekwetst voelen. Ook hebben we 

om deze reden afgesproken dat we op onze scholen dit jaar het sinterklaasjournaal in de klassen niet 

zullen kijken. Dit om een signaal af te geven richting de NTR.  

Er zal wel aandacht worden besteed aan het thema sinterklaas in het algemeen, de komende weken 

zullen dus nog wel in het teken staan van dit thema waarbij we op 4 december (5 december is op 

zaterdag) een gezellige dag zullen hebben met elkaar.  

 

Maandagmiddag 14 december 

Maandagmiddag 14 december willen we een gezellige middag organiseren waarin de kinderen 

verschillende activiteiten kunnen doen. Over deze middag zullen we nog een apart bericht versturen 

via social schools.  

 

 



 

Kerstfeest 

Dit jaar hebben we onze kerstviering in school. Er zal nog een apart bericht volgen over het 

kerstfeest. In ieder geval meld ik hier alvast dat we dit hopen te vieren op donderdag 17 december 

vanaf 18.25 uur.  

Bij groep 1 tot en met 3 was het de bedoeling dat de ouders er bij mochten zijn. Dit kan helaas niet 

doorgaan en met name in die groepen zullen er daarom filmpjes/foto’s worden gemaakt zodat u dit 

toch mee kan vieren met ons.  

 

Week van de Mediawijsheid: 6 t/m 13 november 2020  

Ook dit jaar deed onze school weer mee met de Week van de Mediawijsheid, met als thema: 'Wat is 

jouw digitale balans? - Je hebt het zelf in de hand'  

 

Met het thema ‘Wat is jouw digitale balans?’ werden de  leerlingen uitgedaagd na te denken over 

hun mediagedrag. Hoeveel media nemen ze per dag tot zich en is er een balans met andere 

activiteiten? (Sociale) media kunnen gelukkig maken. Ze bieden vermaak en creativiteit. Apps, online 

challenges of groepen op sociale media kunnen je motiveren om het beste uit jezelf te halen.  

 

Maar we kennen helaas ook de negatieve effecten. Samen met de kinderen hebben we gekeken en 

ervaren hoe je deze kan voorkomen.  Games spelen? Prima, maar ook buitenspelen. Filmpjes kijken? 

Leuk, maar dan ook zelf lekker lezen. Appen? Gezellig, maar dan ook creatief aan de slag. Tijdens de 

Week van de Mediawijsheid stelden we daarom in groep 1 t/m groep 8 de vraag: 'Wat is jouw 

digitale balans? ‘ 

 

En hoe is dat met u/jou?  

 

Scrollen, liken, appen, swipen, gamen en bingen: (online) media lijken onlosmakelijk verbonden met 

het offline leven. Hebt u/ jij het allemaal onder controle?  

Doe de zelftest!: https://digitalebalans.nl/ 

 

  

https://digitalebalans.nl/


 

Lezen 

  

 

 

 

Zomaar twee krantenkoppen die in de 

achterliggende tijd in Nederland in de kranten 

verschenen. Als leerkrachten werden we weer even stilgezet. We merken het in alles dat steeds 

meer kinderen in de klas ook het lezen niet leuk vinden. Het is moeilijk om daar de concentratie voor 

te kunnen opbrengen. Daarom zijn wij in de school aan het nadenken over hoe we de kinderen weer 

meer kunnen laten lezen en worden er al verschillende initiatieven uitgeprobeerd.  

 

Maar…. 

 

Dit kunnen we niet alleen. We willen u ook vragen om thuis de kinderen (meer) te laten lezen. Het is 

fijn om te horen dat er veel kinderen zijn die worden voorgelezen (ook oudere kinderen vinden dit 

leuk) en dat er ook veel kinderen zijn die zelf graag lezen.  

Maar er is ook een grote groep kinderen die thuis liever gaat spelen en weinig leest. Wij willen u 

vragen om ook in huis het lezen weer meer centraal te stellen want door te lezen… 

…hebben de kinderen een vorm van ontspanning gevonden. 

…leren de kinderen de wereld om hen heen nog beter kennen. 

…wordt de woordenschat vergroot. 

 

Dus helpt u mee om samen met ons de kinderen meer te laten lezen? 

 

Even voorstellen: jeugdverpleegkundige 

Beste Ouders, 

 

Graag stel ik mij even aan jullie voor.  

Mijn naam is Ellen Smithuis sinds vorig jaar december werkzaam als 

jeugdverpleegkundige bij het CJG Apeldoorn (locatie Dok Zuid te 

Apeldoorn). Hiervoor heb ik 29 jaar gewerkt als kinderverpleegkundige in 

het Gelre Ziekenhuis. Als jeugdverpleegkundige ben ik verbonden  aan de 

basisscholen  en het voortgezet onderwijs  te Uddel. 

 

Het CJG voert de jeugdgezondheidszorg uit voor alle kinderen die in de 

Gemeente Apeldoorn wonen. Alle kinderen worden door een vast JGZ 

team gevolgd van 0-18 jaar. Het woonadres is leidend voor welk JGZ team betrokken is bij het gezin. 

Zo zien wij alle kinderen op de basisschool in de leeftijd van 5 en 11 jaar. Tijdens deze 



 

gezondheidsonderzoeken kunt u vragen stellen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Daarnaast 

geven wij veel informatie en voorlichting over deze onderwerpen. We kijken naar de groei en het 

gewicht van uw kind en bij 5 jarigen kijken we tevens naar de ogen ( het zicht) en het gehoor. 

Eventueel kunnen we u bij zorgen doorverwijzen naar onze jeugdarts of het pedagogenteam. 

Drie keer per jaar zal ik op school aanwezig zijn tijdens het “inloopspreekuur”.  Deze zullen door 

school bekend gemaakt worden. Ivm Covid kom ik nu niet op de scholen. Zo gauw dit weer 

toegestaan is zal ik school dit laten weten.  

 

Heeft u vragen of maakt u zich zorgen? Neem dan gerust contact op. Dan kunnen we een afspraak 

maken om samen even te praten over uw/jouw vragen / zorgen. 

U kan me bereiken via de leerkracht, de IB-er of rechtstreeks. Mail dan naar Ellen Smithuis:  

e.smithuis@cjgapeldoorn.nl                                                                        

 

Graag tot ziens op school! 

 

Tot slot 

Aan het eind van deze nieuwsbrief rest mij u mede namens het team nog een fijne dag toe te 

wensen.  

 

Hartelijke groet, 

Colinda van Milligen 

 

 

mailto:e.smithuis@cjgapeldoorn.nl

