
 

Schoolbericht nr. 02 - Jaargang 44, 10 september 2021 

 

 AGENDA  

• Maandag 13 september – 19.30 uur Ouderavond klas 4 + 5  

• Dinsdag 14 september – 19.30 uur Ouderavond klas 3  

• Maandag 20 september – 19.30 uur klas 6 (verplaatst) 

• Dinsdag 21 september – 19.30 uur Ouderavond klas 1 + 2 

• Woensdag 22 september – Studiedag, alle kinderen vrijdag 

• Woensdag 29 september – Michael 
 
 

 
Klas 2 



Beste ouder(s), verzorger(s),  
De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zitten er al weer op. 
We zijn feestelijk en fijn met elkaar gestart. Blije kinderen in de school en uit de klassen 
klinken allerlei liederen. Teun is weer begonnen met de muziekles op de woensdag en vanaf 
dinsdag 21 september gaan een aantal klassen voor het eerst dansen met Joanne. Joanne 
stelt zich verderop in het schoolbericht even aan u voor. 
 
Ouders maken weer schoon in de school 
Sinds de start van het schooljaar maken jullie ouders een of twee keer per week de klassen 
weer schoon. Wij als team zijn blij met deze betrokkenheid en blij dat de lokalen weer echt 
schoon gemaakt worden. Doordat jullie ouders nu meehelpen met deze schoonmaak 
besparen we bijna 1000 euro per maand. Een groot bedrag dat nu aan andere dingen 
besteed kan worden.  
Wat is het fijn dat dit weer kan en wat fijn dat ouders dit voor ons willen doen. Dank jullie wel! 
 
 

 
 
 
Opening Cruyff Court Plus 
Op woensdag 8 september is door de wethouder Cruyff 
Court Plus geopend. Voor de kinderen waren er allerlei 
mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Jong en oud 
waren aanwezig. Dit is een mooie plek van samenkomen en 
integratie van de buurt. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Verkeersborden en hulpouders gevraagd 

 De gemeente heeft meegedacht in de verkeerssituatie rondom 

de school en mobile verkeersborden aan de school gegeven.  

Over twee weken gaan we de mobile verkeersborden gebruiken 

om het eenrichtingsverkeer duidelijker aan te geven. Vooraan de 

weg is een uitklapbord opgehangen waarop een blauwe pijl staat 

van eenrichtingsverkeer. 

Aan de andere kant van deze weg op de Texandrilaan rijden we 

dagelijks een karretje naar buiten met het bord ‘verboden in te 

rijden’. De borden worden gebruikt tijdens de wegbreng -en 

ophaalmomenten. Naast de borden willen we een ouder, als 

verkeersbrigadier met een oranje hesje laten rondlopen bij het 

wegbrengen om kinderen te helpen met veilig oversteken. 

Hiervoor zijn we als verkeersgroep opzoek naar ouders die 

meewillen helpen en af en toe ingezet kunnen worden. Per klas 

zoeken we twee ouders die kunnen helpen. 

 



Studiedag op de Vijfster 
Op woensdag 22 september hebben de kinderen een dag vrij. Wij hebben met elkaar een 
studiedag over het rekenonderwijs en het vrijespel bij de kleuters. Het hele jaar staan deze 
twee thema’s centraal. Gerben Denen en Cecile de Jong van de schoolbegeleidingsdienst 
gaan ons dit jaar hierin begeleiden en zullen regelmatig de school bezoeken. 
 
 

  
                                         Klas 1                                                        Klas 6  
 

Dans lessen op de Vijfster voorstellen Joanne 
Door het jaar heen gaan alle klassen met Joanne dansen. Joanne begint dinsdag 21 
september met de eerste 4 klassen. 
 

Ik ben Joanne van ‘t Hof. Je zou me kunnen kennen als 
moeder van Joas (klas 2), Nova (kleuterklas C) of Lorèn 
(binnenkort bij Juffie Maartje) 
Ik ben kinderdansdocent in Werelddans en Dansexpressie en 
start binnenkort op de Vijfster. Ik geef sinds enkele jaren 
danslessen op de Meander, de Vrijeschool in Nijmegen. 
Daarnaast geef ik les bij Phoenix Apeldoorn, verzorg ik 
regelmatig dansworkshops op basisscholen in gemeente 
Brummen en Zutphen. 
 
Iedereen kan dansen. Dans is meer dan bewegen, het is voor 
mij een middel om te verbinden. Verbinding met jezelf, met 
anderen en andere culturen. Daarnaast maken je hersenen 
extra verbindingen als je danst. 

 
Ik heb erg veel zin om met de kinderen van de Vijfster te dansen! 
 
 
Sportdag op donderdag 14 oktober 
Klas 1 tot en met 6 heeft op donderdag 14 oktober een echte sportdag. Voor die dag kunnen 
wij hulp van ouders gebruiken. Zet de datum alvast in de agenda. 
 



 
Klas 3 

 
 
Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) 
Afgelopen maandagmiddag beleefden wij weer onze eerste MR-vergadering van dit 
schooljaar. Hier lezen jullie de vier belangrijkste onderwerpen die voorbij kwamen: 

• NPO-gelden: van de directie ontvingen wij een tussenversie van het plan om de 
NPO-gelden (Nationaal Onderwijs Programma) te besteden. Dit extra geld is een 
financiële injectie vanuit de overheid om het onderwijs na Corona te helpen 
ontwikkelen en herstellen. Door een externe instantie is onderzoek gedaan hoe dit 
geld de komende twee à drie jaar zo goed mogelijk besteed kan worden. De 
komende weken wordt het plan van aanpak verder uitgewerkt. De MR is en blijft 
nauw betrokken bij de besteding en verantwoording hiervan. 

• Schoonmaak: we kregen uitleg over de wijze waarop het gebouw de komende 
periode wordt schoongemaakt. Het plan kent onder meer een betere balans tussen 
belasting van ouders en kosten voor school. 

• Nieuw lid personeelsgeleding: Bianca Nieuwenhuis (juf bij de kleuters) heeft binnen 
de MR de plek van Marjolein Wemerman ingenomen. Daarmee is de 
personeelsgeleding, samen met Merel Zanen, weer compleet.  

• Vacature in oudergeleding: vanaf januari 2022 komt er een plek vrij in de 
medezeggenschapsraad van De Vijfster. Esther Bosmans legt dan na een periode 
van zeven jaar haar rol als voorzitter van de MR neer. Hieronder leest u de officële 
oproep waarin u wordt uitgenodigd zich kandidaat te stellen. Zo streven we ernaar 
dat de oudergeleding vanaf januari, samen met Chris Brouwer, op volle sterkte 
verder kan.  

 
In de bijlage ziet u de goedgekeurde notulen van het MR-directieoverleg van het laatste 
overleg van vóór de zomervakantie. Wij streven er vanaf nu naar de notulen van iedere 
vergadering sneller goed te keuren, zodat u deze eerder kunt inzien. 
 
Met vriendelijke groet namens de hele MR, 
Esther Bosmans (voorzitter) 
 
 
Vacature in de oudergeleding van de MR 
Per januari 2022 komt er een plek vrij in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad 
(MR). Esther Bosmans verlaat de MR na een periode van zeven jaar. 
 
Waar is de MR voor?  
De MR vertegenwoordigt het algemeen belang van de school, rekening houdend met de 
belangen van de kinderen, medewerkers, het bestuur, de directie en ook van de ouders. 
Ouders en leerkrachten hebben via de MR invloed op het schoolbeleid. De MR geeft advies 



en heeft regelmatig overleg met de directeur. Ook is ze vertegenwoordigd in de 
gemeenschappelijke (G)MR van de Athena-scholen. 
 
Wie zitten nu in de MR?  
De MR heeft als achterban de ouders en het schoolteam. We bestaan uit twee gekozen 
personeelsleden en twee gekozen ouders:  

- Personeelsgeleding: Merel Zanen (klas 6) en Bianca Nieuwenhuis (kleuterklas) 
- Oudergeleding: Chris Brouwer (secretaris, kinderen in klas 1 en 3) en Esther Bosmans 

(voorzitter tot 1-1-2022, kind in klas 5) 
 
MR-lid zijn; wat vraagt dit concreet van jou? 
Als je je talenten graag wilt inzetten voor De Vijfster en nauw(er) betrokken wilt zijn bij het 
reilen en zeilen van de school. Als je bereid en in staat bent over het heden en de toekomst 
na te denken en om vanuit meerdere perspectieven met schoolbeleid mee te denken. Als je 
de verantwoordelijkheid wilt dragen om de ouderbelangen te vertegenwoordigen. Spreekt dit 
je aan? Dan is deze rol in de MR je op het lijf geschreven. 
 
MR-leden kennen bij ons standaard een zittingsperiode van drie jaar. De MR vergadert in 
principe zeven keer per schooljaar; het komende schooljaar op maandagen, afwisselend ’s 
middags of ’s avonds. Afhankelijk van de onderwerpen is een voorbereiding van één tot twee 
uur nodig per vergadering. Het voorzitten en notuleren van een vergadering rouleert.  
 
Heb je interesse? 
Dus, zet jij je voor een langere periode graag in om samen met directie, ouders en team 
constructief mee te denken en te beslissen over het schoolbeleid? En spreekt deze leuke, 
verantwoordelijke taak binnen De Vijfster je aan? Laat dit dan uiterlijk woensdag 13 
oktober weten door jouw reactie te sturen naar de MR via mr@vrijeschoolapeldoorn.nl. 
Leuk als je iets over jezelf vertelt, een fotootje meestuurt en jouw motivatie voor de MR met 
ons deelt. 
 
Heb je nog vragen over deze vacature, stel die ons dan gerust via e-mail of schiet ons even 
aan op het schoolplein. Ook telefonisch contact is natuurlijk mogelijk. 
 
Hoe ziet de verkiezingsprocedure eruit? 
o Tonen meerdere ouders interesse? Dan volgen verkiezingen in de eerste helft van 

november. Alle ouders kunnen dan stemmen op de kandidaat van hun voorkeur. De 
kandidaat met de meeste stemmen wordt ingewerkt, loopt mee met de MR-vergadering 
van 29 november en maakt dan vanaf januari 2022 officieel deel uit van de MR. 

o Ben je de enige ouder zich kandidaat heeft gesteld? Dan volgt een 
kennismakingsgesprek met de MR, loop je mee met de vergadering van 29 november en 
bij wederzijds akkoord wordt je ingewerkt en maak je vanaf januari 2022 officieel deel uit 
van de MR. 

 
Wij kijken uit naar je reactie! 
 
Vriendelijke groet,  
Chris Brouwer 
secretaris 
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                            Klas 4                                                                Klas 5 
 
 

 

Wij wensen jullie een fijn weekend toe! 

Hartelijke groeten, 

Team de Vijfster. 
 

 
 


