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2 november 

MR-vergadering 

 

7 november 

Juf Sharon jarig 

 

8 november 

Spelletjesmiddag kleuters 

OR-vergadering 

 

14 november 

Juf Lies jarig 

 

15 november 

Juf Janneke jarig 

In deze week: 

oudergesprekken 

 

24 november 

Alle leerlingen vrij in 

verband met studiedag 

 

25 november 

Nieuwsbrief 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Van de directie 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

We hopen dat u terugkijkt op een heerlijke vakantie met uw 

kinderen. Wij zijn goed gestart dinsdag met uitgeruste en blije 

leerlingen. 

Op de studiedag maandag zijn we samen onder andere bezig 

geweest met de eerste bepaling van het nieuwe school 

ondersteuningsprofiel: het zogenaamde SOP. Het SOP wordt eens in 

de vier jaar gemaakt en daarin staat beschreven welke 

ondersteuning de school te bieden heeft. Waar is de school goed in 

en op welke onderdelen is de school in ontwikkeling? Over welke 

deskundigen beschikt de school? Op deze vragen geeft het SOP 

antwoord. Er is nu een eerste inventarisatie gemaakt en daarna 

wordt dit voorgelegd aan de MR. Zij hebben adviesrecht met 

betrekking tot het SOP. 

 

Net vóór de herfstvakantie hebben we met 2 leerkrachten, 1 ouder 

van school en de bovenschools facilitair manager gekozen welke 

aannemer het ontwerp van het schoolplein mag gaan uitvoeren. De 

aannemer gaat starten in de voorjaarsvakantie 2022 en de werk-

zaamheden lopen de weken daarna door. Een heel mooi en fijn 

vooruitzicht. De kinderen en wij allemaal kunnen nog dit schooljaar 

gaan genieten van het mooie vernieuwde schoolplein. 

 

 

Jaarkalender 

In de jaarkalender staat op 2 november een thema-ochtend voor 

ouders gepland. Deze gaat niet door. Wij zijn wel bezig een thema-

ochtend in te plannen over Social media. Zodra er een datum 

bekend is, laten wij dit weten. 

In de jaarkalender staat op 9 november een kijkmoment gepland. 

Deze laten we niet doorgaan omdat er net vóór de herfstvakantie 

een uitgebreid moment is geweest waarop ouders in de klas van 

hun kind konden kijken. 

 

Kerstviering 

De Kerstviering wordt nu definitief gehouden op woensdag 22 

december. Op deze dag zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij.  

‘s Avonds is er een Kerstviering op school waar alle kinderen bij 

aanwezig zijn. Deze zal ergens tussen 16.30 en 18.30u 

plaatsvinden. De exacte tijd en de informatie hierover volgen later. 

 

Ouderportaal 

Zou u de gegevens van uw kind(eren) in het ouderportaal van 

Parnassys willen checken en eventuele wijzigingen in de 

adresgegevens, telefoongegevens, medische gegevens en/of 

beeldmateriaal willen aanpassen in Parnassys zelf? 
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BHV 

De BHV collega’s zijn allemaal weer bijgeschoold en up-to-date. 

Dat is erg fijn. Wanneer wij de school een keer moeten ontruimen 

dan weten de leerkrachten en de kinderen allemaal wat ze moeten 

doen. 

 

AED 

Eind van de zomervakantie is een AED geplaatst op ons school-

gebouw. Een aantal collega’s gaat/heeft hiervoor een cursus 

volgen/gevolgd. 

 

Medicatie 

Een belangrijk aandachtspunt vinden wij het geven van medicatie 

aan leerlingen. Wij mogen als leerkrachten nooit zomaar medicatie 

geven aan kinderen.  

Sommige leerlingen hebben een eigen medicatie en een verklaring. 

Dit is voor iedereen duidelijk en wij hebben het op papier. 

Maar het komt wel eens voor dat een leerling zich niet zo lekker 

voelt en ouders paracetamol meegeven. Alleen mogen wij dit nooit 

zonder schriftelijke toestemming geven. 

 

Wanneer uw kind een vorm van medicatie nodig heeft willen wij u 

vragen om dit altijd te melden bij de leerkracht. Schriftelijk het 

liefst via Parro. Mocht uw kind voor langere tijd medicatie nodig 

hebben, dan krijgt u van ons een formulier om in te vullen. 

 

Ziekmelding 

Zou u in het vervolg voor ziekmelden van uw kind het volgende 

mailadres willen gebruiken: hvgziekmeldingen@veluwseonderwijs-

groep.nl (zie ook hiernaast). 

Dank voor uw medewerking! 

 
Oproep: leesboeken gevraagd 
Hieronder nogmaals de oproep uit de nieuwsbrief van oktober. 
———————- 
De komende tijd zullen we als school een deel van de leesboeken 
op school vervangen en aanvullen. Er is een flink budget om veel 
leuke kinderboeken aan te schaffen. We willen lezen namelijk zo 
aantrekkelijk mogelijk maken en kinderen laten ervaren hoe leuk 
lezen is! Wellicht heeft u thuis ook nog mooie leesboeken liggen, 
waarvoor uw kind te oud geworden is, maar die er nog wel goed 
uitzien. Daar maakt u ons heel erg blij mee.  
 
We zijn op zoek naar:  
- boeken met een harde kaft die onbeschadigd zijn;  
- boeken die niet ouder zijn dan 5 jaar;  
- boeken waar een Avi-niveau op staat, bv van uitgeverij Zwijsen of 
  Kluitman;  
- boeken over avontuur, paarden, hockey, voetbal, moppen,  
  geschiedenis;  
- boekenseries als bijvoorbeeld: Dolfje Weerwolfje, Het geheim  
  van….., Heksje Lily, Dagboek van een muts, Geronimo Stilton,  
  Spekkie en Sproet, Dummy de Mummy, Superjuffie, Regels van  
  Floor, De Gorgels; - boeken van schrijvers als Tosca Menten,  
  Manon Sikkel, Jozua Douglas, Paul van Loon, Janneke Schotveld.  
 
Mocht u boeken hebben liggen in deze categorieën en deze willen 
schenken aan school, dan mag uw kind deze inleveren bij juf 
Natalie (groep 5B) of bij de eigen leerkracht. Alvast bedankt! 

 

hvgziekmeldingen@ 

veluwseonderwijs-

groep.nl  
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CJG 
Mijn naam is Sanne Schreuder. Ik ben als CJG-jeugdverpleeg-
kundige verbonden aan de Hertog van Gelre. In Apeldoorn wordt de 
jeugdgezondheidszorg door het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
uitgevoerd. Ik ben het komende schooljaar regelmatig op school te 
zien en werk daarbij samen met mijn collega Titia van ‘t Hof 
(jeugdarts) en Astrid van Asselt (doktersassistent). 
 
Gezondheidsonderzoek 
Alle 5-jarige en 11-jarige kinderen krijgen in dit schooljaar een 
uitnodiging thuis voor een gezondheidsonderzoek op het CJG bij mij 
of mijn collega. De CJG locatie is (meestal) dezelfde als waar u ook 
op het consultatiebureau kwam toen uw kind jonger dan 4 jaar 
was. De gezondheidsonderzoeken worden dus niet meer (zoals 
vroeger) op school gedaan. 
 
Op afspraak 
Het is ook mogelijk om een afspraak te maken met mij op het CJG 
wanneer u vragen hebt over de ontwikkeling, opgroeien of 
opvoeden. Ik denk graag met u mee en kan u adviseren of 
doorverwijzen naar de jeugdarts of pedagoge van het CJG. Voor het 
maken van een afspraak kunt u bellen met het CJG (055-3578875) 
of een mail sturen naar: jgznoord@cjgapeldoorn.nl 

Tot ziens, 
Sanne Schreuder  
Jeugdverpleegkundige 

 
Van de Ouderraad 
6 oktober was de start van de kinderboekenweek. Het thema was 
‘worden wat je wil’. Vanuit de Ouderraad hadden we bedacht dat 
het leuk zo zijn om als groentenvrouw, boerin en dokter langs de 
klassen te gaan met fruit. 
De kinderen konden kiezen uit een appel, peer, banaan of 
mandarijn. Wat hebben ze gesmuld. Dit is allemaal kosteloos 
gesponsord door de Jumbo op de Mheen en door de Albert Heijn XL 
van de Anklaar. 
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