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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

 

Nog even en dan begint het voorjaar. De periode die begint na de winter, wanneer de natuur 

weer tot leven komt en de dagen weer wat langer lijken te worden.  Wat kijken 

we uit naar deze periode!  Zeker met de versoepelingen die er zijn en komen 

rondom de coronamaatregelen voelt het alsof we weer een nieuwe start kunnen 

maken.  

We hopen dat we jullie door deze versoepelingen ook weer makkelijker in 

school kunnen ontvangen, we hebben jullie als ouders gemist in de school.  

In deze nieuwsbrief lezen jullie o.a. meer over deze versoepelingen.  

Deze periode is voor ons ook een periode om de balans op te maken na een 

half jaar onderwijs. We hebben verschillende toetsen afgenomen om te zien 

welke ontwikkeling kinderen hebben doorgemaakt. Deze gegevens leggen we 

naast onze eigen observaties. Het is mooi om te zien dat kinderen een groei 

doormaken ten opzichte van zichzelf. Soms blijft die groei wat achterwege, dan gaan we op 

zoek naar hoe dit komt en wat er in de komende onderwijsperiode nodig is. De rapporten zijn 

meegegaan met de kinderen en we zijn in gesprek over hoe we vinden dat het gaat. We 

vinden het fijn om hier samen met jullie in op te trekken.  

 

 

Agenda 
 
Vrijdag 25 februari  
 

Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij 

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 
 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 14 maart  
 

Start projectweek 

Dinsdag 29 maart  
 

19.30u MR en OR vergadering 

Woensdag 30 maart Volgende nieuwsbrief  
 

 
Welkom 
Loïs is gestart in groep 1/2a. Van harte welkom Loïs!  
 
 

 
Coronamaatregelen 
Met alle versoepelingen die er zijn, worden uiteraard de richtlijnen in de scholen weer 
aangepast.  
 

• Scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en 
looproutes binnen de school kunnen worden losgelaten 

• Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt 
(geen cohortering op niveau van klas/groep meer). Hierdoor zullen leerlingen 
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onderling elkaar dus vaker treffen en kunnen ze weer meer van en met elkaar gaan 
leren. 

• Ouders/ verzorgers en andere externen mogen de school weer in. 
• De mondkapjesplicht vervalt per vrijdag 25 februari, ook in de school dus. Vanaf dat 

moment vervalt ook het advies om afstand te houden.  
 
De basisregels blijven gelden, ook in het onderwijs. Dat betekent handen wassen, 
hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, met klachten testen en 
thuisblijven na een positieve test.  
Daarnaast blijft het dringende advies om twee keer per week een preventieve zelftest te 
doen van kracht voor het onderwijspersoneel en leerlingen vanaf groep 6. De zelftesten 
blijven we via school verstrekken.   

 

Dit dringende zelftestadvies geldt niet voor kinderen van groep 1 t/m 5. Hier is het advies om 

dit te doen wanneer het gaat om specifieke situaties, bijvoorbeeld bij een uitbraak in de klas. 

Ook dan hebben we zelftesten voorradig. Mocht u wat nodig hebben dan horen we dat 

uiteraard graag.  

 

Ook blijft het goed ventileren in de klas erg belangrijk, dit doen we dan ook zoveel mogelijk.  

 

Studiedag team 

Komende vrijdag hebben de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van ons team. Wij krijgen 

deze ochtend een cursus van een medewerker van ParnasSys  (het leerlingadministratie- en 

-volgsysteem voor basisscholen in Nederland). Met haar maken we groepsanalyses n.a.v. de 

citoresultaten, geven we taal aan de data die we halen uit ParnasSys en maken we nieuwe 

groepsplannen voor de komende periode.  

In de middag hebben we onder andere nog een nascholing op het gebied van 

muziekonderwijs en bespreken we teambrede onderwerpen. Na vrijdag gaan ook wij 

genieten van onze vakantie!  

 

Projectweek 
Van 14 t/m 23 maart hebben wij onze jaarlijkse projectweek gepland staan. Dit keer met het 
thema; "Beeld je eens in" Welke beelden spreken ons aan en wat is ons beeld van onze 
eigen tijd of van de toekomst? Welke beelden spreken tot de verbeelding en 
kunnen wij van niets iets maken? Hier gaan we mee aan de slag in onze 
eigen klas, tijdens de vakken die elke dag op het programma staan. Maar 
we gaan ook schoolbreed naar de Beeldentuin van het Kroller Muller. Wat 
zien we in deze beelden en vinden we het mooi of is kunst soms ook heel 
lelijk?  
Daarnaast krijgen we een creatieve workshop van Stephan Peters waarin 
we aan de slag gaan met kosteloos materiaal. Prachtige 3D kunstwerken 
komen mee naar huis om te laten zien! We hopen er met elkaar weer een 
mooie, creatieve en leerzame week van te maken. 
 
 
Normeringsonderzoek IEP eindtoets groep 8 
Op maandag 14 maart en donderdag 17 maart doen de groepen 8 mee aan het 
normeringsonderzoek van de IEP eindtoets. Vanaf schooljaar 2022-2023 kunnen scholen 
ook kiezen voor een digitale variant van de eindtoets. Voor het samenstellen van deze 
digitale eindtoets hebben ze behoefte aan een normeringsonderzoek.  



Wij hebben onze leerlingen hiervoor aangemeld, op deze manier kunnen de kinderen 
kennismaken met het maken van een eindtoets. De afname zal twee keer twee uur in beslag 
nemen, net zoals de officiële eindtoets in april. In de klas gaan we voorafgaand aan de 
toetsen de Demoversie bekijken op http://www.proef-toets.nl  Mocht u willen bekijken hoe de 
eindtoets er ongeveer uit komt te zien, kunt u via deze link een kijkje nemen (door uw naam 
in te vullen en te kiezen voor de eindtoets). 
 
Schoolkamp groep 8 
Van 7 tot 10 juni gaan we op schoolkamp met de groepen 8. Hier kijken we enorm naar uit. 

Het is een hele waardevolle tijd die we met de groepen 8 doorbrengen. We leren elkaar nog 

beter kennen, we leren van de omgeving en zijn lekker actief bezig deze dagen! 
Eerdere jaren gingen we naar Stayokay in Gorssel.  Vanaf dit schooljaar gaan we op 

werkweek/ schoolkamp naar Texel. Een prachtige plek om meer te leren over het leven op 

een eiland, de zeehonden van Ecomare, fietstochten maken en geweldige activiteiten met 

elkaar doen. Uiteraard brengt een vierdaags kamp naar Texel meer kosten met zich mee. 

Om de bijdrage voor ouders (dit jaar maar ook de komende jaren) te verminderen willen de 

groepen 8 graag op alternatieve manieren bijdragen aan deze kosten.  
Zij zullen in de week van 28 maart tot 2 april verschillende activiteiten organiseren om geld in 

te zamelen. Ze gaan onder andere stroopwafels verkopen met eigen ontworpen etiketten en 

ze organiseren Het superkr8 festival op woensdag 30 maart! Alle kinderen van de school 

mogen om 12:15 uur deelnemen aan de verschillende activiteiten die worden georganiseerd 

op ons plein. In de week voorafgaand aan het festival kunnen er stempelkaarten gekocht 

worden. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u meer informatie, maar houd alvast 

woensdagmiddag 30 maart vrij in uw agenda! 

 

 

 

 

 

 

Brief gezamenlijke besturen gemeente Apeldoorn   

De gezamenlijke besturen van de gemeente Apeldoorn hebben een brief opgesteld met het 

verzoek deze door te sturen naar de ouders van onze scholen. Deze brief is als bijlage 

toegevoegd bij deze nieuwsbrief. 

Deze brief gaat over het lerarentekort. Ook binnen Apeldoorn hebben we steeds meer te 

maken met de gevolgen van het lerarentekort. Daar waar we vorig schooljaar nog een aantal 

vervangers hadden in de invalpool, is dat nu nauwelijks meer het geval.  

Als we op school te maken hebben met ziekte van een leerkracht en er zijn geen vervangers 

beschikbaar, dan proberen we dat intern op te lossen. Er zijn veel collega’s die extra kunnen 

en willen werken, dat is echt heel fijn. Daarnaast gaan mensen voor de groep die op school 

zijn voor individuele leerlingbegeleiding, interne begeleiding, werkdrukondersteuning e.d.   

Allemaal niet ideaal, maar een klas naar huis sturen is wel het laatste wat we willen. Tot nu 

toe hebben we dat eigenlijk nog bijna nooit hoeven doen, maar we zien wel de uitdagingen 

voor in de toekomst.  

 

http://www.proef-toets.nl/


Scholierencross 
De Apeldoornse Scholierencross is een hardloopevenement voor alle Apeldoornse 
scholieren uit de groepen 3 tot en met 8 in het Orderbos! Ook doen hier jaarlijks veel 
kinderen van de Regenboog Woudhuis aan mee.  
Dit jaar wordt er definitief geen scholierencross georganiseerd.  Het is voor nu een te groot 
evenement, er is te weinig voorbereidingstijd. Uiteraard hopen ze de scholierencross volgend 
jaar weer groots te mogen organiseren. 
 
 
Voor belangstellenden:  

 

Vanuit Sportservice Apeldoorn worden er op diverse locaties in de voorjaarsvakantie sport 

en spelactiviteiten georganiseerd. 

Er is een mooi aanbod voor diverse doelgroepen, zeker de moeite waard om een kijkje te 

nemen:  

https://www.sportserviceapeldoorn.nl/aanbod/?doelgroep%5B0%5D=voorjaarsvakantie 

 

https://www.sportserviceapeldoorn.nl/label/voorjaarsvakantie/ 

 

Vriendjes van Orpheus 

Met de Vriendjes van Orpheus maken ze de magische wereld van theater toegankelijk voor 

alle kinderen in Apeldoorn. Word nu gratis Vriendje van Orpheus en laat de Orpheus pret 

beginnen! 

• Jij betaalt €2,50 i.p.v. €7,50 entree voor de Vriendjesdag in de voorjaarsvakantie. Een 

feestelijke dag waarop kinderen kunnen verdwalen in de wereld van het theater: 

o Creatieve en actieve workshops (Acteren, dans, grime, decor maken…). 

o Rondleidingen: Ga op avontuur achter de schermen van het theater. 

o De leukste voorstellingen voor alle leeftijden (4-12 jaar). 

o En natuurlijk een bitterballenbak voor de ouders, want 

de kinderen vermaken zichzelf wel deze dag! 

• Jij ontvangt vier keer per jaar de leukste theaterweetjes en 

informatie over kindervoorstellingen in de Vriendjesnieuwsbrief. 

Vul het formulier in en word vandaag nog Vriendje van Orpheus!  

Heb je vragen? Mail dan naar vriendjes@orpheus.nl. 

 

 

 
.  
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