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Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van de maand maart. Veel leesplezier gewenst. 

 

Agenda 

 
 
 
 
 
 
  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom! 
Mason en Veerle zijn gestart in groep 1-2 B. Noëlle is gestart in 
groep 6 en Stefano in groep 3. Van harte welkom bij ons op 
school, hopelijk voelen jullie je snel thuis bij ons! 
 
 
SUPERKR8 Festival! 
Wat een waanzinnig gezellige middag hebben we met elkaar mogen 
beleven op het schoolplein. Grote complimenten voor de leerlingen van 
groep 8 voor de organisatie. Maar ook hartelijk dank voor jullie hulp, 
komst en gezelligheid!  
Er werd gespeeld, gesprongen, geknutseld, gegeten en niet te vergeten 
alle oud Hollandse spelen die gedaan werden.   
Wat vonden wij het waardevol om dit weer met jullie en jullie kinderen te 
mogen beleven. 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 5 april 
 

Buitenlesdag 

Woensdag 6 april 
 

Open Dag van 9 uur tot 12 uur  
Voetbaltoernooi groep 7 en 8 
 

Vrijdag 8 april Generatiedialoog groep 8 Talma Borgh 
 

Donderdag 14 april 
 

Paasviering in de klas 

Vrijdag 15 april 
 

Goede vrijdag, kinderen vrij 

Maandag 18 april Tweede Paasdag, kinderen vrij 
 

Woensdag 20 april IEP Eindtoets in groep 8 
 

Donderdag 21 april IEP Eindtoets in groep 8 
Leerlingenraad 

 
Vrijdag 22 april 

 
Koningsspelen op school 
 

Woensdag 27 april Koningsdag, start van de meivakantie. 
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Open dag  

 
 

Twee keer per jaar bieden basisscholen in Apeldoorn aan ouders van jonge kinderen de 
gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met scholen voor kinderen en 
hun ouders die een nieuwe basisschool zoeken.  
 

 
 

Wij bieden ouders graag de mogelijkheden om een goede schoolkeuze voor hun kind te kunnen 
maken. Sfeer proeven op school speelt daarbij een belangrijke rol. Tijdens de open dag op 6 april 
kunnen ouders van 09.00 tot 12.00 uur een bezoek brengen aan onze school. 
 

 
 

Kijk voor meer informatie op: www.pcboapeldoorn.nl of www.basisscholenapeldoorn.nl 
 

 
 

Kennen jullie ouders in je omgeving die op zoek zijn naar een basisschool? Attendeer ze gerust 
op de open dag van 6 april! Aanmelden vooraf is niet nodig 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw toelatingsbeleid 
Het is goed om te weten dat op de basisscholen van de drie grote besturen  Leerplein055, 
PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep) in de gemeente Apeldoorn 
binnenkort een gezamenlijk toelatingsbeleid geldt voor jonge kinderen. Ook onze school 
krijgt daarmee te maken. 
 
Met het nieuwe toelatingsbeleid komt een einde aan ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. 
Alle deelnemende basisscholen hanteren dezelfde wijze voor aanmelden en plaatsen van 
nieuwe leerlingen. Daarmee is gegarandeerd dat elk kind onder gelijke omstandigheden een 
gelijke kans heeft op een school van voorkeur. Het aanmelden en toewijzen van de plaatsen 
is eenduidig, transparant en eerlijk. 
 
Rond het derde jaar van een kind ontvangen ouders de informatie over het toelatingsbeleid 
met een aanmeldformulier van de Gemeente Apeldoorn. Deze informatie wordt jaarlijks 
begin november verstuurd aan de ouders van kinderen die in het daaropvolgende schooljaar 
vier jaar worden. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld. Ouders 
kunnen hun aanmelding op twee manieren doen: 
 
1. Digitaal, door op de website https://www.basisscholenapeldoorn.nl  een aanmeldformulier     
    in te vullen. 
2. Door het aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren. 
 
Elk kind in de gemeente Apeldoorn heeft vanaf zijn of haar woonadres voorrang op de zes 
(op fietsafstand) dichtstbijzijnde scholen. Wanneer bij de plaatsing op een school meer 
aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal er geloot worden; aanmeldingen met voorrang, zoals 
wanneer er al een broertje of zusje op de school ingeschreven is, gaan dan voor. 
 
 

http://www.pcboapeldoorn.nl/?fbclid=IwAR0qN87KBLLMcrXBLpwlO2X7U7Vk2FsyvRptFdgFxlOzpS1Cu_BUwXOvADg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.basisscholenapeldoorn.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1yg3hQ65LzqVRCXEnf541RxMsxpg1EnnZ827LAwrGGmn9kXacyg_gf2UA&h=AT145eXOihG_HbMrZCAImesvTEBSuHIW_3x7daYlXB7hWbgQ8i_wQU5l10zQcEfLiI1JkIKF-WimN6bV9swVwIbzijO7npIgp-wX5h_hKFxuv8VIeybbZiTkltCdZM82Lt6O&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2yUaI8ytP3CNAbBBDhTzgEJn9CEEqYi2g2gVRs_0tTG2-AqLJYIfUuChzs8MsdQWCbAs9of7xvfqvN6aCRFATssPyZxX1IKuVa9VS4eOTqcYun4raGBNElO3AkNhX7tj7Po0f46tGAB30FlJUaEZ_IzAqzeOHcsvoeWDN1CBNtew
https://www.basisscholenapeldoorn.nl/


Voetbaltoernooi groep 7 en 8 
Op woensdag 6 April gaan we voetballen!  
Onze school wordt vertegenwoordigd door een aantal 
kinderen van de groepen 7 en 8.  
Namens groep 7 gaat er een jongens team richting het 
toernooi en beide groepen 8 hebben zowel een jongens 
als een meisjes team aangemeld. We wensen alle 
leerlingen en coaches veel plezier en succes! 
 
 
 
IEP-eindtoets voor groep 8 
Op woensdag 20 april en donderdag 21 april maken de leerlingen van groep 8 de IEP-

eindtoets. De IEP Eindtoets bestaat sinds schooljaar 2014-2015, vanaf 

toen werd de eindtoets voor groep 8 verplicht. Jaarlijks kiezen scholen 

uit één van de goedgekeurde eindtoetsen. De IEP Eindtoets is een 

papieren toets die de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en 

rekenen meet en wordt afgenomen in twee dagdelen van twee uur. Met 

een mooie en frisse opmaak, leuke teksten en heldere vragen verlagen 

we de spanning zoveel mogelijk bij de leerlingen, zodat ze écht kunnen 

laten zien op welk niveau ze staan.  

Een aantal weken geleden hebben onze leerlingen al kennis gemaakt 

met het maken van zo'n soort toets. Dit was de meeste leerlingen erg 

meegevallen, ze kijken er zelfs al naar uit om de eindtoets te mogen 

maken.  

Wat wellicht meespeelt, na de IEP-eindtoets gaan we voorzichtig richting de musical.... Dus 

of ze zin hebben in de toetsen of wat er daarna komt, laten we in het midden.. 

 

Pasen 
Op donderdag 14 april vieren we Pasen op school. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 
organiseren een paasontbijt in de klas. De intekenlijsten voor de benodigdheden ontvangen 
jullie via de leerkrachten.  Alle groepen hebben een paasviering met hun eigen klas en er 
komt een verteller vanuit het Apeldoornse vertelgenootschap in de hal om de kinderen het 
paasverhaal te vertellen. De middag gebruiken we als creatieve middag.  
Na deze dag gaan de kinderen hopelijk heerlijk genieten van een heerlijk lang weekend.  
  
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april worden de nationale Koningsspelen weer georganiseerd. Wij doen als 
school uiteraard ook weer mee. De groepen 5-8 hebben dan een koningslunch. 
De dag zal bestaan uit veel sportieve activiteiten, de voorbereidingen zijn al in volle gang. 
Uiteraard horen jullie nog meer over de invulling van deze dag. 
 
 
Biebbezoeken 
Op maandag 11 april, dinsdag 12 april en woensdag 13 april gaan veel groepen op bezoek 
in de bibliotheek. Onder leiding van een leesspecialist van CODA gaan we de bieb 
verkennen. In de bieb spelen we spelletjes en maken we kennis met verschillende genres, 
schrijvers en serie boeken. Het is heel fijn om op deze manier onbekende schrijvers en 
boeken te ontdekken. We hopen dat kinderen met veel plezier weer naar school gaan met 
een boek waar ze met veel plezier in kunnen lezen tijdens de leesmomenten in de klas.  



Het is natuurlijk ook fijn om te weten wat er in de bieb te vinden is als jullie met de kinderen 
de bibliotheek bezoeken. 
 
 
Kanvas – leerlingvolgsysteem 
Wekelijks wordt er aandacht besteed aan het geven van Kanjerlessen in de groepen. 
Daarnaast wordt er twee keer per jaar een vragenlijst ingevuld over uw kind door de meester 
of juf. Hierbij gaat het over zelfvertrouwen, concentratie, motivatie, afhankelijkheid van de 
leerkracht, omgaan met anderen etc.  
De kinderen van groep 5 t/m 8 vullen daarnaast ook zelf een vragenlijst in, waarbij ze 
aangeven hoe ze naar zichzelf kijken en hoe hun houding in de klas is.  
In de komende twee weken worden deze vragenlijsten weer ingevuld.  Met de gegevens die 
wij halen uit de resultaten hopen wij nog beter in te spelen op de behoeftes van de kinderen 
en de groep. Bijzonderheden delen we uiteraard met jullie.  
 
 
Buitenlesdag 
Jantje Beton en IVN Natuureducatie organiseren sinds 2016 
de jaarlijkse Nationale Buitenlesdag om aandacht te vragen 
voor het gebruik van het schoolplein (en de omgeving) als 
lesplek. Dat is niet alleen heel leuk, het is ook gezond en goed 
voor de ontwikkeling van de kinderen. Dit is de reden dat wij 
ook graag meedoen aan deze buitenlesdag. De lessen 
rondom bewegend leren lenen zich hier heel goed voor, maar 
ook veel reken- spelling en taalopdrachten kunnen prima in de 
buitenlucht plaatsvinden. In de verschillende groepen maken we hier wekelijks gebruik van, 
maar op dinsdag 5 april schenken we hier extra aandacht aan met de kinderen. 
 
 
Schoolfruit 
Het schoolfruitproject loopt altijd voor een periode van 20 weken. We krijgen dit schooljaar  
schoolfruit t/m de meivakantie. Na de meivakantie moeten de kinderen hun eigen fruit weer 
mee voor de pauzes. .  
 
 
 
Verkeersexamen in groep 7  

De kinderen van groep 7 hebben deze week hun 
theoretische deel van het verkeersexamen gemaakt. Ze 
moesten 25 vragen vanuit hun rol als fietser, voetganger en 
passagier maken. De leerlingen zijn geslaagd als ze 16 van 
de 25 vragen goed hebben beantwoord. De kennis van onze 
leerlingen werd getest op verschillende onderdelen. 
Verkeersborden, voorrang, oversteken, voorgaan, grote 
voertuigen, een veilige fiets, bagage, fietsen in een groep én 
afleiding. Vragen als: “Je fietst in het verkeer en komt 
verkeersborden tegen. Wat vertellen die borden?”  En: “Ken 
jij de regels over voorrang geven en krijgen? Kijk naar het 
plaatje, wie moet er voorrang verlenen?”  
Alle kinderen zijn geslaagd voor dit deel van het               
verkeersexamen, van harte gefeliciteerd!!    

                                                   In juni volgt het praktische deel nog.  
 
 
 



Week van de Kinderfilosofie 
In de week van de kinderfilosofie kunnen kinderen op allerlei plaatsen filosoferen over het 
thema van dit jaar: “Intieme vreemden”. Groep 8 krijg een workshop filosoferen op vrijdag 8 
april van Sylvia van Ark. Sylvia is opgeleid in filosoferen met kinderen en is de initiator van 
de vrijwilligersorganisatie Denktank Breed.  
Zij heeft afgelopen oktober in de week van de dialoog voor een aantal leerlingen van groep 8 
een dialoog georganiseerd met leerlingen én bewoners van Talma Borgh. Dit was een groot 
succes, vandaar dat er volgende week verschillende leerlingen onder begeleiding van Sylvia 
deelnemen aan een generatiedialoog met bewoners van Talma Borgh. 
  
 
Rekendag 30 maart 

Eindelijk kan het weer, samen activiteiten doen!  

Woensdag 30 maart stond in het teken van samen rekenactiviteiten doen.  

De kinderen van groep 5 & 6 hebben de kinderen van groep 1 & 2 begeleid met 

rekenspelletjes.  De leerlingen van groep 7 mochten samen met de kinderen uit groep 4 aan 

de slag.  Van cijferspringen, dobbelen tot blik gooien; er werd fanatiek meegedaan! 

De kinderen van groep 3 en 8 houden deze activiteiten nog tegoed! 

 

  
 
 
 
 
 
 
 


