
 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
Langzaam wordt het herfst en dat is goed te zien aan de bomen. Een seizoen waarin je veel 
verschillende kleuren ziet en ook ziet hoe mooi de natuur gemaakt is. We mogen elke dag weer 
genieten van Gods schepping. En daarbij mogen we dan ook weten dat zoals Hij voor de schepping 
zorgt Hij ook voor ons wil zorgen. Of we nu te maken hebben met zorg of juist niet; Hij is er bij.  
De eerste periode zit er nu ook op. Volgende week mogen we genieten van een week herfstvakantie. 
Ik wens mede namens het team iedereen een heel fijne vakantie toe waarin we mogen uitrusten 
zodat we na de vakantie weer uitgerust mogen beginnen.  
 
Terugblik 
In de afgelopen tijd hebben we veel mogen doen op school. Er zijn al heel wat weken van het 
schooljaar voorbij en daardoor hebben we al een goede start gehad met allerlei vakken.  
Verder zijn er een aantal excursies geweest. In de afgelopen twee jaar kon dit vaak niet doorgaan; 
het is dan iets om extra dankbaar voor te zijn dat het nu wel weer kon. Hieronder geef ik kort aan 
wat er onder andere is gebeurd. 
 
Kinderboekenmaand 
Op 4 oktober zijn we gestart met de kinderboekenmaand met als thema Gi-ga-groen. Die ochtend 
was er een maandviering waarbij ook een aantal ouders aanwezig waren en het thema werd daar 
geïntroduceerd. Op diezelfde dag was het ook dierendag en mochten we weer heel wat huisdieren 
bekijken op het plein.  
 
Dinsdag 11 of woensdag 12 oktober zijn alle klassen naar het bos geweest. Wat mooi om zo met 
elkaar te genieten van de natuur en te zien hoe mooi het allemaal is gemaakt.  
 
Maandag 17 oktober hadden we de voorleeswedstrijd. Er zijn drie groepen samengesteld (groep 
1/2/3, groep 4/5/6 en groep 7/8) en in die groepen werd door verschillende kinderen voorgelezen. 
De jury (meester van Roekel en juf Ligtermoet; voor de meesten van u zijn beide vast bekend) vond 
dat er goed was voorgelezen en dat het best moeilijk was om te bedenken wie er won. Maar het is 
hen gelukt om in elke groep een winnaar te kiezen.  
 

 
 



 

Excursie groep 1 en 2 
Vrijdag 7 oktober zijn de kinderen van groep 1 en 2 met 
de trein van Ermelo naar Nunspeet gegaan. De 
kinderen hebben op school gewerkt over de trein en 
dan moet je natuurlijk ook ervaren hoe dat is. Het was 
een mooie rit waarbij ook de conducteur langskwam 
om alle kaartjes te bekijken. In Nunspeet mochten de 
kinderen vervolgens nog het bos in. Een fijne en 
gezellige morgen.  
 
Workshop natuurfotografie groep 6 
Afgelopen woensdag kreeg groep 6 een workshop natuurfotografie. De gemeente Apeldoorn bood 
aan 25 klassen (maximaal 1 per school) een workshop aan. Wij reageerden snel en mochten 
meedoen.  
In de klas werd eerst informatie gegeven over het maken van de foto’s en over de natuur. Daarna 
gingen de kinderen met de leerkrachten op de fiets naar het Uddelermeer en daar werden de foto’s 
gemaakt. Aan het eind van de ochtend ging degene die de workshop gaf de mooiste foto’s uitzoeken 
en werd er in de klas besloten wat de mooiste foto was. De foto’s zijn erg mooi geworden! 

     
 
Tot slot 
Zo aan het eind van deze opsomming van excursies/activiteiten wil ik toch even iedereen nogmaals 
bedanken voor de hulp hierbij. Zonder uw hulp is het niet mogelijk om dit allemaal te doen.  
 
Luizencontrole 
Maandag 31 oktober is er weer luizencontrole. De afgelopen keer zijn er geen luizen gevonden. We 
hopen dat dat ook nu weer zo zal zijn.  
 
Nieuwe leerlingen  
In de achterliggende tijd zijn Bo Schouten en Lieke Goud 4 jaar geworden en dus gestart bij ons op 
school. Bo en Lieke, we wensen jullie een fijne en goede tijd toe bij ons op school. 
 
Open ochtend grootouders 
Dit schooljaar is er weer een open ochtend voor grootouders. Die ochtend mogen opa’s en oma’s 
een tijdje meekijken in de klassen.  
De ochtenden zijn op donderdag 10 november en dinsdag 15 november. Alle opa’s en oma’s zijn van 
harte welkom en mogen in de klas meekijken en meedoen met de les. U kan binnenkomen wanneer 
het uitkomt en ook weer vertrekken wanneer u wil. We willen u alleen vragen om tijdens de 
dagopening te blijven zitten.  
 



 

Extra informatie voor nieuwe ouders: Wij hebben het ene jaar een open ochtend voor ouders en het 
andere jaar voor grootouders. Dit schooljaar zijn dus de grootouders aan de beurt.  
 
Financieel 
Hieronder ziet u zo een stukje staan over de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de 
schoolreizen. Voordat ik daar wat over schrijf wil ik nog wat anders schrijven.  
We horen overal om ons heen dat er veel gezinnen zijn met financiële problemen. Als school 
beseffen we dat wij hierin ook een rol hebben. Wanneer u thuis hiermee te maken hebt horen we 
dat graag en kijken we graag samen met u hoe we u verder kunnen helpen zodat de kinderen hier op 
school niet mee bezig hoeven te zijn.   
 
Overzicht uitgaven/inkomsten ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 
In het afgelopen jaar hebben we onderstaande inkomsten en uitgaven gehad van de ouderbijdrage.  

Inkomsten Uitgaven 

Vanuit bijdragen 
ouders 

€ 1590 Boeken 
kinderboekenmaand 

€25,80 

  Sinterklaas (cadeaus, 
snoepgoed, etc.) 

€ 233,24 

  Boeken kerst € 983,92 

  Traktaties 
biddag/dankdag 

€30 

    

 

Totaal € 1590  € 1272,96 

 
Afgelopen jaar hebben we vrijwel geen extra activiteiten gehad waardoor de traktaties etc. daarvoor 
wegvielen. Het schoolreisje was wel prijzig en daardoor hebben we het geld wat over was bij het 
schoolreisje gedaan.  
 
Ouderbijdrage  
Na de vakantie krijgt u een mail met daarin een betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage. De 
bijdrage is vrijwillig. We hopen op een mooie opbrengst. De bijdrage voor het schooljaar 2022-2023 
is € 15 per kind. Meer of minder (wat voor u haalbaar is) mag natuurlijk ook. 
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Bijdrage schoolreis 
Op de PWA zijn we gewend om in de maand september op schoolreisje te gaan. Om de kosten 
enigszins te drukken wordt er in de even jaren een ‘goedkoop’ schoolreisje gepland en in de oneven 
jaren een ‘duur’ schoolreisje. In groep 8 gaan de kinderen op kamp. 
Wij vragen elk jaar een bijdrage van € 30,- per kind. Daar betalen we de schoolreisjes van, het 
schoolkamp en in de even jaren sparen we alvast voor de duurdere schoolreisjes in de oneven jaren. 
 
Ook hiervan krijgt u na de vakantie een mail met een betaalverzoek. Wij willen u ook hiervoor 
vragen om als het mogelijk is dit te betalen. Alvast hartelijk dank daarvoor.  
 



 

Geboren 
Op 8 oktober is er een dochter en zusje geboren bij de familie van Lagen (juf van Lagen). Ze hebben 
haar de naam Madelon gegeven. Madelon is het zusje van Bart (groep 5), Ellemijn (groep 3) en 
Amber (groep 1). Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in de opvoeding. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Op 11 oktober is er een zoon en broertje geboren bij de familie Deij. Ze hebben hem de 
naam Joël gegeven. Joël is het broertje van Sarah (groep 4) en Levi (groep 2). Van harte gefeliciteerd 
en Gods zegen toegewenst in de opvoeding. 
 

 
Bibliotheekpassen / leesonderwijs 
Wij merken op school dat er minder gelezen wordt. Veel kinderen zijn niet enthousiast over lezen. 
Op school besteden we nu meer tijd aan lezen en we zouden het erg waarderen dat dit ook thuis 
gebeurt. Juist het goed kunnen lezen is van groot belang.  
Om het lezen te stimuleren zijn boeken natuurlijk van groot belang. Kinderen tot en met 18 jaar 
kunnen gratis lid worden van de bibliotheek en daardoor veel verschillende boeken lezen. Iets wat 
wij daarom van harte aanbevelen! 
Om dit te stimuleren sturen we met deze nieuwsbrief een inschrijfformulier mee waarmee u een pas 
kan aanvragen voor uw kind(eren). Dit ingevulde formulier mag u mailen naar mij 
(c.vanmilligen@cnsputten.nl) of meegeven aan uw kind zodat het bij de leerkracht komt. Wij zorgen 
dat dit bij Coda komt en dat er dan een pas wordt aangevraagd. 
 
OZO 
De gemeente Apeldoorn werkt sinds kort met OZO-verbindzorg en vanaf de herfstvakantie gaan wij 
dat ook doen.  
Dit is een systeem waarbij als een kind specifieke hulp heeft, alle communicatie via één beveiligd 
programma loopt. Het heeft als voordeel dat er niet steeds berichtjes moeten worden doorgestuurd 
en er dingen langs elkaar heen lopen.  
Verder informatie ziet u in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Als u kind specifieke hulp heeft en het 
handig is dit systeem te gebruiken zal de intern begeleider (Martine te Morsche) na de 
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herfstvakantie contact met u opnemen via de mail om u toestemming te vragen de communicatie 
via dit systeem te laten lopen. 
 
Agenda 

24 – 28 oktober Herfstvakantie  

2 november Dankdag  

4 – 11 november Week van de 
mediawijsheid 

 

10 en 15 november Open ochtend grootouders  

11 november Maandviering  

22 en 23 november  Tussentijdse schoonmaak  

30 november Studiedag team Kinderen zijn vrij 

5 december Sinterklaasviering  

 

 

 
 
Hartelijke groet, 
Colinda van Milligen 


