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Nieuwsbrief mei 2021 
 

Beste ouders, 
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van mei. We zijn begonnen aan de 
laatste weken van dit schooljaar. We hopen dat de 
versoepelingen ook binnenkort in het onderwijs worden 
doorgevoerd en we terug kunnen naar gelijke begin- en 

eindtijden en dat de mondkapjes in groep 7 en 8 niet meer nodig 

zijn. Zodra dat bekend is, hoort u dat. Op dit moment is het 
nieuwe protocol voor het primair onderwijs nog niet verschenen 
en gelden nog de huidige afspraken en regels. Om die reden gaan 
de avondvierdaagse en het pleinfeest helaas niet door. 
 
De laatste weken van het schooljaar staan in het teken van de 
Citotoetsen, oudergesprekken, het afronden van het schooljaar 

en natuurlijk het afscheid van groep 8. 
 
Wij wensen alle leerlingen mooie en fijne laatste weken van dit 
schooljaar! 
  
Met vriendelijke groet, namens al het personeel, 

 
Chantal de Grutter en Martijn de Glopper 
Locatiedirecteuren 
 
 
Fris! Kinderdagverblijven 
Enkele weken geleden hebben wij u de brief gestuurd met de 

informatie dat wij overgaan van Partou naar Fris! 
Kinderdagverblijven. Achter de schermen worden inmiddels een 
hoop zaken geregeld voor de overgang op 1 augustus a.s. Wij 
kijken uit naar een hele mooie samenwerking. 
 
Zeer binnenkort ontvangt u een kennismakingsfilm van Fris! Op deze manier ziet en hoort u 
meer van Fris! en wat zij gaan bieden op onze school! De filmploeg filmt binnenkort op één 

of meerdere bestaande locaties van Fris! om u zo een beeld te geven van alle activiteiten. 
We zien uit naar een prachtig resultaat en hopen dat het over een paar weken beschikbaar 
is. 
 
Mocht u vanaf 1 augustus of vanaf het begin van het schooljaar opvang nodig hebben (VSO, 
BSO of peuteropvang) dan kunt u dat vanaf nu doorgeven aan Fris! via 

http://www.friskinderdagverblijven.nl 
 
Heeft u vragen, dan kunt u ook per mail contact opnemen:  
 

• schakel-hoeven@friskdv.nl  
• schakel-donken@friskdv.nl   

 

Let op: u moet zelf uw contract bij Partou (Smallsteps) opzeggen en daarna bij Fris! 

aanmelden, dat gaat niet vanzelf. Voor meer informatie kunt u de brief nogmaals lezen die 
via Parro op 21 mei jl. is verstuurd. 
 
Data verhuizen Donken 
Op loc. Donken is de laatste schooldag voor de leerlingen op woensdag 14 juli.  
Op donderdag 15 en vrijdag 16 juli zijn alle leerlingen van loc. Donken vrij. Die 2 dagen 

worden alle spullen verhuisd naar de tijdelijke locatie aan de Gijsbrechtgaarde. 
 
De kinderen op locatie Hoeven hebben op 16 juli hun laatste schooldag. Dit verandert niet. 
 

Agenda 
 
7 juni – fotograaf loc. Donken 
 
7 & 8 juni – fotograaf loc. 
Hoeven 

 
9 juni – dodehoek les voor groep 
6, 7 en 8 

 
2 juli – rapport 2 gaat mee naar 
huis 
 
5 t/m 9 juli – rapportgesprekken   
(facultatief)   
 

14 juli – laatste schooldag loc. 
Donken – om 14.00u vakantie 
 
16 juli – laatste schooldag loc. 

Hoeven – om 12.00u vakantie 
 

Geannuleerd: 
• Pleinfeest 
• Avondvierdaagse 
• ALV van de Ouderraad 
• Alle activiteiten van de 

activiteiten commissie op 

loc. Donken 

http://www.friskinderdagverblijven.nl/
mailto:schakel-hoeven@friskdv.nl
mailto:schakel-donken@friskdv.nl


 

 

 
Formatie  

We zijn druk bezig met de formatie en de groepsindeling voor het schooljaar 2021/2022. 
Inmiddels is bekend, dat er gestart wordt met de volgende 18 groepen: 
 
Locatie Donken: 
Groep 1/2  Groep 6 
Groep 3  Groep 7 

Groep 4/5   Groep 8 

 
Locatie Hoeven: 
Groep 1/2 A  Groep 3 B  Groep 6 B 
Groep 1/2 B  Groep 4  Groep 7 
Groep 1/2 C   Groep 5  Groep 7/8 
Groep 3 A  Groep 6 A  Groep 8 

    
We hopen u in de tweede helft van juni te kunnen vertellen welke leerkracht aan welke 
groep les gaat geven. 
 
Schoolfotograaf 
Komende week komt de schoolfotograaf bij ons langs. De kinderen krijgen dit jaar een 
portretfoto en een klassenfoto. Er worden nog geen foto’s van broertjes en zusjes gemaakt. 

 

De data: 
7 en 8 juni 2021 - Locatie Rederijkershoeve    
7 juni 2021 - Locatie Muntersdonk   
 
We vragen u om uw kind die dag vrolijke kleding aan te trekken. Op locatie Hoeven graag 2 

dagen iets vrolijks aan, de planning is voor die dagen nog niet helemaal bekend en kan op 
elk moment nog veranderen. 
 

Haps groep 7 

De komende 2 weken zullen groep 7H, 7D en 6/7H op Hapskamp gaan. Dit jaar gaan zij niet 

voor 3 dagen naar de tijd van toen, maar 1 dag, dit in verband met de huidige maatregelen 

en beperkingen. 

Wij wensen alle kinderen en familiehoofden een prachtige dag toe! 

 

Personeel 

Een aantal collega’s is de afgelopen maanden voor wat langere tijd afwezig geweest. 

Inmiddels zijn een aantal collega’s weer steeds vaker op school te zien! 

 

Locatie Hoeven: 

Juf Hanny (loc. H) is inmiddels weer 3 dagen per week op school en zal de komende weken 

de uren steeds verder uitbreiden.  

Juf Lisanne is weer fulltime aanwezig en bouwt haar lesgevende uren op. 

Juf Laura komt tweemaal per week een paar uur werken en vond het fijn om er weer te zijn. 

Juf Marijn en juf Saskia staan niet meer voor de klas wegens hun zwangerschap. Ze zijn nog 

wel op school en ondersteunen leerlingen waar nodig. Binnenkort gaan zij met verlof en wij 

wensen hen een mooie tijd! 

 

Locatie Donken: 

Juf Lia komt een paar uur per dag werken en bouwt die uren de komende weken op. Zij 

ondersteunt (groepjes) leerlingen. 

Juf Renske is op dit moment niet op school. Wij wensen haar beterschap en hopen haar snel 

weer te zien. 

 

 



 

 

Nieuws van de ouderraad (OR) 

Zoals u heeft gezien hebben wij afgelopen week het betaalverzoek gestuurd voor de 

ouderbijdrage van dit jaar. Het is fijn te zien dat na een week al ruim 60% heeft betaald, 

heel erg bedankt daarvoor!  

 

De algemene ledenvergadering zal volgende week niet doorgaan. U ontvangt binnenkort een 

brief met de verantwoording van afgelopen jaar en de begroting voor het nieuwe schooljaar.  

 

Musical en kamp groep 8 

Over een paar weken zal groep 8 toch op kamp gaan. Met de huidige versoepelingen is dit de 

afgelopen weken alsnog akkoord bevonden door ons bestuur. Ze zullen niet naar Ameland 

gaan, omdat daarvoor met het openbaar vervoer moet worden gegaan.  

De kinderen vertrekken op de fiets naar een nu nog geheime locatie, alwaar ze een week 

verblijven in een kamphuis.  

 

De musical zullen de kinderen van de 2 groepen 8 zeer waarschijnlijk gaan opvoeren in 

Orpheus op donderdag 8 juli. We hopen daar komende week de definitieve bevestiging van 

te krijgen. 

Het zag er lang naar uit dat veel dingen dit schooljaar niet konden doorgaan. We zijn voor 
groep 8 blij dat het nu toch goed lijkt te komen en wensen ze mooie momenten toe tijdens 
het kamp en de opvoering van de musical. 

 
Parro 
U ontvangt al geruime tijd berichten via Parro en communiceert o.a. op die manier met de 
leerkracht(en). Parro gebruiken wij steeds meer en berichten per mail worden minder. Op 

die manier houdt u alle berichten en brieven in Parro bij elkaar. 
 
Vanaf komende week krijgt u de mogelijkheid om via Parro contact op te nemen met een 
andere ouder. Zeker in deze tijd is het niet altijd makkelijk om contact te leggen met een 
andere ouder, omdat u wellicht niet weet wie het is of geen contactgegevens heeft. Vanaf 
volgende week kunt u dus via Parro een bericht sturen aan een andere ouder. 

 

Schoolreizen 

Wij hadden gehoopt in juni alsnog op schoolreis te gaan. Zoals gezegd zijn er binnen het 

protocol nog geen versoepelingen en kunnen wij nu geen schoolreis plannen. De kans is 

groot dat we de schoolreizen van april 2020 daarom inhalen in september a.s. 

 

Nieuwe boeken  

Het is zover! De nieuwe boeken, die gekocht zijn van het geld 
van de verkochte tulpenbollen, zijn binnen. We hebben met het 
uitzoeken van de boeken hulp gehad van Nanda Roep, schrijfster 
van Plaza Patatta.  
 
Momenteel kunnen we geen gezamenlijke presentatie van deze 
boeken hebben, daarom is er een vlog gemaakt, waarin enkele 

boeken worden aangeprezen in het restaurant 'Lees Smakelijk'.  
Dit filmpje, opgenomen in restaurant 'Lees Smakelijk', zal in elke 

klas getoond worden. Vervolgens zullen alle boeken in de klas 
bekeken gaan worden de komende periode. De kinderen gaan 
van verschillende boeken ‘proeven’ en samen bespreken welke 
hun voorkeur heeft.  

 
We hopen dat er van de nieuwe, maar ook zeker van de andere 
boeken op school, veel gesmuld gaat worden. 
 
 
 
 



 

 

Leerlingtevredenheidsonderzoek 
In april hebben de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 de mogelijkheid gehad om in een 

enquête hun tevredenheid over de school uit te spreken. De resultaten uit het onderzoek, 
zowel de positieve punten als de aandachtspunten, worden meegenomen in het schrijven 
van het nieuwe school- en jaarplan.   
Volgend schooljaar wordt de enquête ook weer onder de ouders uitgezet, dat moet eens per 
2 jaar. 
  

Wij zijn trots op de behaalde resultaten. In onderstaande grafiek kunt u die aflezen. 

(Bron: https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/apeldoorn/12062/de-schakel)  
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