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 AGENDA  

• Woensdag 6 oktober – Start Kinderboekenweek 

• Donderdag 14 oktober – Sportdag klas 1 – 6 

• Vrijdag 15 oktober – Einde Kinderboekenweek 

• Maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober – Herfstvakantie 

• Maandag 25 oktober – MR 
 
 
Welkom 
In Kleuterklas B verwelkomen we Lucas. We wensen je een leuke tijd bij ons op school. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
Wat een geluk hadden we vorige week met het weer tijdens het Michaëlsfeest in het bos. En 
wat was het fijn weer met elkaar te zingen na zo’n lange tijd. Dank daarvoor. 
In dit schoolbericht kunt u iets lezen over de Kinderboekenweek. Een week waarin het 
leesplezier veel aandacht krijgt. Sommige klassen zijn al naar de bibliotheek geweest, in klas 
6 hebben ze prachtige boekendozen gemaakt. Komende tien dagen dus veel aandacht voor 
mooie verhalen en mooie, spannende kinderboeken. 
Esther Kasbergen  
 
 



Vanuit het team 
Op 24 september heeft juf Karlijn een zoontje gekregen. Zijn naam is Jari. Het gaat goed met 
moeder en kind. 
 
 
KInderboekenweek 

De Kinderboekenweek begint op 6 oktober en duurt tot 17 
oktober. In deze weken wordt het belang en plezier van 
lezen onder kinderen tussen de 6 en 12 jaar extra onder de 
aandacht gebracht. 

Het thema is -Worden wat je wil- . Met dit thema wordt 
benadrukt dat boeken kinderen alle ruimte geven om te 
fantaseren over wat zij het allerliefste willen worden, 
ongeacht welke beperkingen daar misschien aan zitten in 
het echte leven. 

Ook onze school zal hier zichtbaar actief aan deelnemen. 
De bibliotheek wordt feestelijk versierd en de kleurrijke 
affiches zullen de kinderen wellicht inspireren tot het 
enthousiast worden voor een boek.   

In de klassen wordt er verder op eigen wijze vorm gegeven aan het thema.  

Elk jaar wordt er een boek voor de Kinderboekenweek geschreven. Dit jaar wordt het 
geschenk geschreven door Bette Westera. De titel is Tiril en de Toverdrank. In het boek 
ontdekt Tiril dat ze van gedaante kan veranderen, net als haar lievelingsgod Loki. Samen 
met haar vriend Thialfi maakt ze een reis op zoek naar een toverdrank, waarbij haar gave 
goed van pas komt.  

Je krijgt Tiril en de Toverdrank tijdens de Kinderboekenweek 
cadeau in de boekwinkel bij aankoop van ten minste 12,50 euro 
aan kinderboeken. 

Misschien wil je het kinderboekenweekgeschenk na lezen nog 
eens schenken? De school ontvangt ze met open handen. 
Vooral klas 4, waarbij Tiril en de Toverdrank goed aansluit bij de 
vertelstof uit de Edda zal er heel blij mee zijn. Ze mogen bij de 
administratie gebracht worden.  

Denken jullie nog aan de actie – Sparen voor de schoolbieb- 
van de Bruna? Koop tijdens de Kinderboekenweek een 
kinderboek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op 
school in je klas. Alle uit de klassen verzamelde kassabonnen 
leveren we in bij een Bruna-winkel. Van het totaalbedrag mag 
voor 20% kinderboeken uitgezocht worden in deze winkel. Fijne 
uitbreiding van onze steeds mooier wordende schoolbibliotheek.     
Simone 

 
 
Sportdag 
In de laatste week voor de herfstvakantie hebben we op donderdag sportdag voor klas 1 tot 
en met 6. We zijn nog steeds opzoek naar voldoende ouders. Iets minder ouders uit de ene 
klas mag aangevuld worden met wat meer ouders uit een andere klas. Het gaat vast lukken.  
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervanging klassen bij afwezigheid leerkracht 
Gedurende dit schooljaar hebben een aantal van onze leerkrachten scholingsdagen en soms 
kan het voorkomen dat een leerkracht ziek is. Voor deze dagen zoeken we een invaller.  
Op dit moment is nagenoeg de invalpoule leeg. Het is dus moeilijk om iemand te vinden om 
de klas te vervangen. Soms kunnen we het intern opvangen. Op de dagen dat er geen inval 
is worden de kinderen verdeeld over de klassen. Gaat het om een kleuterklas dan wordt de 
kleuterklas over de andere twee kleuterklassen verdeeld. Dat kan omdat de klassen nog niet 
zo vol zitten. We hopen dat het niet vaak gaat gebeuren, maar zijn er wel op voorbereid.   

 

Boeken verteldozen van klas 6 
In klas 6 heeft elk kind een doos 
gemaakt over een mooi, spannend, 
interessant of leuk boek.  
De dozen zijn prachtig!  
Tijdens de Kinderboekenweek 
presenteren de kinderen aan elkaar en sommige kinderen 
ook aan andere klassen hun boek samen met de ingerichte 
doos. 
 



 

Gebruik Parro 
Op dit moment zijn we met elkaar aan het ontdekken welke mogelijkheden er zijn en maken 
we na de herfstvakantie met het team afspraken over hoe we het de komende periode gaan 
inzetten als communicatiemiddel. We nemen de tijd om de mogelijkheden uit te zoeken en 
de overstap te maken.  
 
Als directeur ben ik voor ouders vanaf deze week, naast mail en telefoon ook bereikbaar via 
Parro. 

 

Privacy aangeven in Parro 

Wat voor Angelique van de administratie fijn is, is dat jullie als ouder in de Parro-app de 

privacy-voorkeuren aan kunnen geven. Wat Angelique voor heen op papier van jullie ontving 

en handmatig moest invoeren kunnen jullie nu zelf. 

Aan jullie ouders de vraag jullie voorkeuren per kind aan te geven vóór 18 oktober 2021. 

Daarna is het niet meer mogelijk om de voorkeuren voor dit schooljaar te wijzigen. Elk jaar 

krijgt u de gelegenheid dit opnieuw aan te passen. 

Dit kunt u doen via de volgende stappen: 

• Tik op privacy-voorkeuren 

• Klik op potloodje van betreffende kind om te wijzigen.  

• Geef per onderdeel aan ja /nee en druk op opslaan. 

 

 
 

 

 

 



Medezeggenschapsraad (MR) 
Op onze website staan de notulen van het MR-directie overleg van 6 september 2021. 
U kunt dit vinden onder Voor Ouders – Medezeggenschapsraad – Agenda en notulen of in de bijlage. 
 

 

Uitnodiging van Coda                                                                 
Beste ouders,  
Woensdag a.s. is het zover: De start van de Kinderboekenweek 2021 met het prachtige 
thema Worden wat je wil! 
  
Tot voor kort leek het erop dat door corona het CODA Kinderboekenweekfeest wéér in het 
water zou vallen, maar niets minder is waar! 
Het gaat gebeuren: komend weekend vieren we feest, twee dagen lang! 
  
Zaterdag 9 en zondag 10 oktober a.s. staan geheel in het teken van de 
Kinderboekenweek, met onder andere de uitreiking van het Apeldoorns Uiltje, workshops 
door Jozua Douglas, Jacques Vriens en meer bekende schrijvers. 
Kinderen kunnen op allerlei manieren hun eigen talent ontdekken maar ook die van anderen! 
Zo komt reptielendeskundige Sterrin Smalbrugge alles vertellen over haar talent, maar ook 
Cora, dierenverzorger van de Apenheul is van de partij. 
Dit weekend is er de mogelijkheid om een kijkje achter de schermen te nemen in CODA. Ga 
mee met de mensen van de technische dienst, de tentoonstellingbouwers of loop mee met 
de archivarissen door het CODA depot vol Apeldoornse herinneringen. Je kunt gamen, 
meedoen aan de voorleesestafette, microscopische ontdekkingen doen en zingen en dansen 
op het Worden wat je wil-lied van Kinderen voor Kinderen. 
  
In de bijlagen treft u het programmaboekje en hieronder ook de link naar onze website waar 
ouders tickets kunnen kopen (voor een dag of het hele weekend).  

https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/agenda/kinderboekenweek-2021/06-10-2021-1000 

Educatie Coda, Vosselmanstraat 299 | 7311 CL | Apeldoorn | Tel: +31 (0)55 5268451 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.coda-apeldoorn.nl%2Fnl%2Fagenda%2Fkinderboekenweek-2021%2F06-10-2021-1000&data=04%7C01%7Cadministratie%40vrijeschoolapeldoorn.nl%7C4f4348c6838544fe640a08d98758dea5%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637689638027105625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BR5A1beFu8mRsD8FB6kWPfR3JhSjeAeXmmNuX%2FrgXEs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.coda-apeldoorn.nl%2Fnl%2Fagenda%2Fkinderboekenweek-2021%2F06-10-2021-1000&data=04%7C01%7Cadministratie%40vrijeschoolapeldoorn.nl%7C4f4348c6838544fe640a08d98758dea5%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637689638027095639%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MyRdBF0%2FbwxeXfq8is3jr9cxizh61xSbEn%2FHwRwXFdk%3D&reserved=0


Bericht van Sportstimulering                                                         
https://sportstimulering.accres.nl/herfstvakantie/orderbos-open/ 
                                                               
                                                            Deze week ontvangen de kinderen van klas 1 – 6 een flyer mee over                                                                                       
                                                            Sport in de Wijk en sport en spel activiteiten in de Herfstvakantie. 
   

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 

 
 
Oproep namens het SWV aan ouders en medewerkers                                                                 
De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Apeldoorn PO. Binnen de gemeente grenzen van Apeldoorn, is het organiseren 
van het passend onderwijs ondergebracht bij het Samenwerkingsverband Apeldoorn. Daar 
wordt door een betrokken bestuur en deskundige medewerker gewerkt aan het mogelijk 
maken van onderwijs voor alle leerlingen in het primair onderwijs in Apeldoorn. Voor het 
samenwerkingsverband is het van groot belang, te weten wat er goed gaat en wat er beter 
kan. Hiervoor is de ondersteuningsplanraad (OPR) een belangrijk klankbord, in deze raad 
zitten 6 ouders van leerlingen in het primair onderwijs en 6 personeelsleden van scholen in 
Apeldoorn. Samen vormen zij de vertegenwoordiging van de “klanten” (leerlingen met een 
extra ondersteuning behoefte) van het samenwerkingsverband. 
 

Wij, als OPR, zijn op zoek naar mensen (ouders en personeelsleden) die het leuk vinden om 

in een zestal formele bijeenkomsten per schooljaar met elkaar te spreken over het passend 

onderwijs en de inzet daarvoor vanuit het samenwerkingsverband. Zo bespreken we jaarlijks 

wat de plannen zijn, hoe het staat met de uitvoering ervan en wat de resultaten zijn. Ook 

overleggen we met het bestuur van het samenwerkingsverband en onderhouden we contact 

met de MR-en van de scholen in Apeldoorn. Er is door het vertrek van een aantal leden 

ruimte ontstaan in de OPR, vandaar dat we op zoek zijn naar nieuwe leden. We zijn zowel 

op zoek naar ouders als personeelsleden. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen in de 

OPR worden verkiezingen gehouden. De MR-en van de scholen in Apeldoorn mogen dan 

stemmen op de voorgestelde kandidaten. 

De oproep loopt verder in de bijlagen … 

 

 

https://sportstimulering.accres.nl/herfstvakantie/orderbos-open/


Mededeling  
Nieuw: iedere DONDERDAG avond Biodanza in de grote zaal van Vrijeschool de Vijfster 
 
Vanaf 14 oktober start een nieuwe groep op de donderdagavonden . 
 
KOM DANSEN WANT DANSEN IS GEZOND!!! 
 
Zin om fijn te dansen op allerlei soorten muziek? Je door de muziek te laten inspireren om in 
beweging te komen? Je over te geven aan de muziek en ervaren dat je lijf weet wat goed is 
voor je? Dan is Biodanza vast iets voor jou. Dansen is gezond en Biodanza gaat over 
genieten en plezier, levensvreugde en vitaliteit. 
 
Biodanza is een systeem voor persoonlijke ontwikkeling en is een uitnodiging om de vreugde 
van het leven te vieren, te genieten van dans en beweging. De verbondenheid met het leven 
te voelen en de passie voor de liefde en het leven te vergroten. 
Biodanza werkt verbindend en door betekenisvol te bewegen op muziek activeer je je 
identiteit en word je bewust van je eigenheid. 
 
Vanaf 14 oktober kun je wekelijks instromen. 
Kom het zelf ervaren, ik nodig je van harte uit. 
 
Dans je mee? Je hebt geen danservaring nodig. 
Waar? We dansen op de donderdagavonden van 20:00 tot 21:30 uur 
Vrijeschool de Vijfster, Texandrilaan 30 in Apeldoorn. 
 
Aanmelden? Graag per mail 
laura@happybiodanza.nl 
 
De eerste introductie les kost €10,- 
Zie voor verdere info:  
https://happybiodanza.nl/contact/ 
 

 

Wij wensen jullie nog een fijne week toe! 

Hartelijke groeten, 
Team de Vijfster. 
 

  


