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AGENDA
•

Maandag 08 maart – MR vergadering, 16.30 – 17.30 uur

Welkom
In Kleuterklas A verwelkomen we Veerle. In Kleuterklas B verwelkomen we Eylin, Samuel en
Nikki. In Kleuterklas C verwelkomen we Aron en Sem. In Klas 2 verwelkomen we Roan. We
wensen jullie een leuke tijd bij ons op school.
Vertrekkende leerling
Matthis heeft afscheid genomen van kleuterklas A en een nieuw plekje gevonden op
een andere school. Florentijn en de zusjes Madelief en Merel gaan met hun families op
wereldreis. We wensen hen veel plezier toe.

Bericht van de directie
De zonnestraal
Een tere, warme zonnestraal
Kwam hier beneden aan.
En zag een kleine bloemenknop
Nog dichtgevouwen staan.
De tere, warme zonnestraal
Scheen nu nog eens zo fel.
En dacht: als ik maar schijn en schijn,
Dan opent het knopje wel.
En toen nu de warme zonnestraal
Het knopje maar aldoor bescheen,
Toen gingen de blaadjes als vanzelf,
Heel langzaam, heel langzaam vaneen.
Daar binnen zag de zonnestraal
Een hartje van stralend goud.
“Dat komt”, sprak ’t kleine bloemetje,
“Omdat ik zoveel van je houdt!”

Beste ouder(s), verzorger(s),
Heeft u afgelopen week ook zo genoten van elke zonnestraal, waar de krokussen, en de
sneeuwklokje na de weggesmolten sneeuw volop in bloei gingen?
Wat hadden we een prachtige zonnige vakantieweek.
Na deze heerlijke week is de school weer begonnen. En wat zijn we blij dat er geen
bijzonderheden zijn, we gewoon op school les kunnen geven en met de kinderen aan het
werk kunnen gaan.

Komende periode richten wij ons op onderwijs en alles wat daar mee te maken heeft.
Speerpunten voor de komende periode zijn het uitzoeken van een nieuwe rekenmethode
voor volgend jaar, het uitbreiden van de bibliotheek en het getuigschrift voor klas 1 t/m 6
opnieuw vormgeven. Afgelopen periode hebben de kleuterleerkrachten samen met de intern
begeleider hard gewerkt aan een jaarplan voor ons kleuteronderwijs. Verder volgen wij met
het hele team een opfriscursus voor ‘Zo leren kinderen lezen en spellen.’ In een van de
volgende schoolberichten geven wij een uitleg over deze methodiek. Wij zijn blij dat ondanks
de sluiting van de scholen deze processen zijn doorgegaan. De leerkrachten zijn enthousiast
en dat voelen de kinderen.
In dit schoolbericht vindt u o.a. informatie over de rijrichting rondom de school i.v.m. de
veiligheid van onze kinderen, wanneer u uw kind wegbrengt of ophaalt. Deze berichtgeving
is voor alle (nieuwe) ouders belangrijk om door te nemen.
Ik wens alle ouders en kinderen een fijne start na een roerige tijd.
Met vriendelijke groet,
Esther Kasbergen
Directeur Vrijeschool de Vijfster
Gevonden voorwerpen
Regelmatig blijven er spullen liggen op de school. In de bijlage hebben we een foto van al
die spullen gemaakt. Als u iets herkent, dan mag u het komen ophalen. Op vrijdag 5 maart
en woensdag 10 maart leggen we bij droog weer de spullen op de tafeltennistafel op het
grote plein.
Op tijd naar school
Na deze roerige periode is het belangrijk weer in de structuur te komen met de klassen. Op
tijd beginnen is een van de voorwaarden. Daarom vraag ik alle ouders en kinderen op tijd
van huis te vertrekken, zodat iedereen vóór half 9 door de schooldeur gaat en op tijd in de
klas aanwezig is. De les begint om half 9.

Ziekmelden
Ziekmeldingen worden tussen 8.00 - 8.30 uur doorgegeven aan de administratie.
Telefoonnummer 055-3559010. Als de telefoon niet wordt opgenomen kunt u de ziekmelding
inspreken op het antwoordapparaat of doorgeven per
mail: administratie@vrijeschoolapeldoorn.nl. De absentie van een leerling wordt
geregistreerd in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys. Wanneer een leerling om 9.00
uur niet aanwezig is op school en er is geen afmelding ontvangen, wordt er contact
opgenomen met de ouders.
Algemene ouderavond
Op 18 maart a.s. staat een algemene ouderavond gepland. Of deze ouderavond digitaal
door gaat is nog even de vraag. Zodra er meer duidelijk is, krijgt u bericht.
Parkeerbeleid
In de bijlage een stukje over het parkeerbeleid rondom de Vijfster voor u en onze veiligheid.

Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
Mechel Oortgijs nam afscheid in december

Op maandag 14 december vond via Teams de laatste MR-vergadering van 2020 plaats. Een
vergadering die om meerdere redenen anders verliep dan verwacht: de teamgeleding was
vanwege privéomstandigheden niet in de gelegenheid om aan te sluiten. Bovendien was
iedereen nog maar net op de hoogte van de harde lockdown; de consequenties die dit zou
hebben waren nog niet echt te overzien. En last but not least: dit was de eerste vergadering
met ons nieuwe MR-lid Chris Brouwer als toehoorder aanwezig en na zo’n zes jaar de
laatste van mij.
Het is nu begin 2021 en ik rond mijn taken als MR lid af. Ik kijk terug op zeer leerzame jaren
waarin ik vooral de samenwerking met ouders, team en directie als inspirerend heb ervaren.
Het was soms een hele klus de juiste lijnen, taken en ‘petten’ voor ogen te houden. Iets waar
ik van genoten heb ook. Het leerde mij bijvoorbeeld hoe helpend duidelijke kaders en
structuren kunnen zijn. Als MR-lid heb ik afgelopen jaren ervaren dat deze binnen school
steeds duidelijker zijn geworden. Naast dat er ook altijd ontwikkelvraagstukken blijven, werd
daarmee de kracht van De Vijfster helder aan het licht gebracht. Door vast te leggen wat je
doet en waarom krijgt dat wat je doet soms méér gewicht. En daar waar dit soort processen
vaak worden ervaren als ‘onnodig administratief vastleggen voor een ander’, ben ik de
waarde er steeds meer van gaan inzien.
Van noodzakelijk kwaad zijn (het op orde brengen en houden van) de beleidsdocumenten
van De Vijfster voor mij afgelopen jaren ook regelmatig verschoven naar ‘erg helpend en
nodig’. Dit gold vooral wanneer zich lastige kwesties voordeden. Wanneer namelijk vereiste
richtlijnen, beleidsdocumenten en protocollen beschreven en bekend zijn bij MR, team en
directie, dan gaf dat vrije ruimte elkaar te ontmoeten, ons te verbinden met een specifieke
vraag en ons te ontwikkelen.
Ik wens onze school de komende jaren toe om met elkaar de visie en het beleid van De
Vijfster neer te zetten en (uit) te dragen en zo te groeien in transparantie en stevigheid. Ik
draag hiermee het stokje vol vertrouwen over aan Chris Brouwer. Dank voor jullie vertrouwen
en opbouwend en kritisch meedenken, blijf dat vooral doen!
Hartelijke groet, Mechel Oortgijs
Eerste MR-vergadering in 2021: maandag 1 februari
De eerste MR-directievergadering van 2021 vond online plaats. Chris Brouwer is bij de start
officieel in zijn MR-functie benoemd als lid van de oudergeleding: een aanwinst! In deze
vergadering kwam verder onder meer het volgende aan bod:
- Inzage in de begroting van 2021 voor De Vijfster
- De goedkeuring van de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage in het afgelopen
schooljaar.
- De begroting voor de vrijwillige ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar.
- Het Corona-protocol dat geldt voor de wijze waarop de school weer opengaat vanaf 8
februari.
De goedgekeurde notulen van het MR-overleg van 14 december ziet u in de bijlage.
Volgende MR-vergadering: maandagmiddag 8 maart van 16.30 tot 17.30 uur
Wil je als toehoorder aanwezig zijn bij (een gedeelte van) de vergadering? Je bent van harte
welkom. Laat dit de MR dan per e-mail even weten via mr@vrijeschoolapeldoorn.nl.
Hartelijke groet namens de MR,
Esther Bosmans
Voorzitter

Christoforus Kinderopvang
Christoforus Kinderopvang is op zoek naar een administratief medewerker, in de bijlage de
volledige vacature.

In de bijlage:
• Foto’s gevonden voorwerpen
• Parkeerbeleid
• MR 2020 jaarverslag
• MR 14-12-2020 notulen
• Vacature Christoforus
Wij wensen jullie nog een fijne week toe!
Hartelijke groeten,
Team de Vijfster.

Parkeerbeleid voor onze veiligheid.
Beste ouders,
We krijgen regelmatig klachten binnen over verkeerd geparkeerde auto's. De klachten kwamen van
ouders van onze school, omdat ze met hun kinderen niet meer veilig over de stoep konden lopen,
maar ook van omwonenden. Laten we met elkaar parkeren op de juiste plekken en de stoep en het
grasveld vrij houden van auto's. Voor de doorstroom om half 9 in de wijk is het zeer wenselijk om de
Texandrilaan in te rijden en via de Amsivarilaan weer te verlaten. Zie ook de kaart. Help elkaar zo
nodig even herinneren, dan wordt goed parkeren en handig rijden weer onze gewoonte.

