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AGENDA
•
•
•

Vrijdag 26 november 2021 – Studiedag, alle kinderen vrij
Maandag 29 november 2021 – 1ste Advent
– 18.30 uur MR

Beste ouder(s), verzorger(s),
Wat was het een geweldig feest gisteren met de kinderen! Dank voor jullie aanwezigheid en
betrokkenheid.
Het feest van Sint-Maarten met het eerste kaarslicht in de lampionnen, is het begin van een
mooie sfeervolle periode op school. Vanuit Spanje komt dit weekend de Goede Sint weer
naar ons land en over een paar weken, vlak voordat we zijn verjaardag vieren, is de eerste
advent op weg naar de Kerst. Altijd weer een fijn vooruitzicht. Dat we alle feesten de
komende tijd vieren is zeker, maar hoe we het gaan vieren weten we nog niet precies. De
komende weken worden jullie ouders daarin meegenomen.
Met vriendelijke groet,
Esther Kasbergen

Coronamaatregelen
Helaas nemen landelijk de besmettingen weer toe en zijn de maatregelen weer
aangescherpt.
Voor de schoolsituatie gelden de volgende regels, waarbij uitgangspunt is dat zoveel
mogelijk doorgaat:
•
•
•
•
•
•

•

Volwassenen houden onderling zoveel mogelijk de 1,5 m afstand weer aan.
Ouders komen in principe niet in de school, tenzij daar een heel goede reden voor is.
Oudergesprekken kunnen live op gepaste afstand doorgaan met voldoende ventilatie
Ouderavonden en werkavonden gaan komende periode niet door.
Verjaardagen van 5 en 6 jarigen in de kleuterklas blijven mogelijk
Jaarfeesten met ouders in de school kunnen waarschijnlijk niet doorgaan. We
bedenken, waar mogelijk, een mooi alternatief buiten. Nadere informatie volgt
hierover.
Wanneer uw kind thuis moet blijven i.v.m. klachten, kunt u vinden in de beslisboom
die als bijlage is meegestuurd.

Vervanging van leerkrachten
Tot nu toe hebben we op de Vijfster nauwelijks zieke leerkrachten gehad. Ontzettend fijn
voor de rust en de continuïteit. Mocht er komende periode toch sprake zijn van ziekte, dan
proberen we het intern op te lossen. Inval leerkrachten zijn er niet. Lukt het niet intern de klas
op te vangen, dan verdelen we de kinderen maximaal één dag. Daarna vragen we uw kind
zoveel mogelijk thuis te houden en proberen we toch iets van thuiswerk mee te geven.

Op tijd naar school
De lessen op de Vijfster starten om half 9. Dat betekent dat de kinderen vijf voor half 9 op
school moeten zijn, zodat ze nog rustig de tijd hebben om hun jas en schoenen uit te trekken
en hun tas op te ruimen. Wist u dat als de les elke dag 5 minuten later begint de kinderen
1000 minuten onderwijstijd per jaar missen. Dus fijn en belangrijk dat iedereen op tijd naar
school komt!

Gebruik Parro in de school
Een aantal afspraken hebben we in het team gemaakt over het gebruik van Parro en de mail.
Aan het eind van het schooljaar evalueren we het gebruik ook met jullie.
Uitgangspunt is dat alle communicatie met ouders verloopt via Parro en/of mail
• Communicatie met de( klassen)ouders gaat via Parro of de mail. Leerkrachten mogen
hierin hun eigen afweging maken.
• Klassenberichten kunnen in Parro. Klassenbericht via de mail blijft ook mogelijk.
• Leerkrachten kiezen zelf of ze voor vragen/mededelingen bereikbaar zijn voor ouders
via Parro of via de mail. Als ouders via Parro een bericht sturen dan doen zij dit als
ouder van hun kind (een kindbericht).
• Communicatie vanuit directie gaat via Parro voor korte mededelingen aan klassen
(bijvoorbeeld ziekte leerkracht).
• Officiële berichten gaan per mail.
• De directeur is bereikbaar via de mail en via Parro.
• Communicatie vanuit directie met klassenouders gaat via Parro /mail.
Oudergesprekken en ouderhulp plannen via Parro
Het plannen van de gesprekken met Parro hebben we voor het eerst in bijna alle klassen
uitgeprobeerd en lijkt goed te werken. Dit schooljaar proberen we deze functie uit en
evalueren het gebruik hiervan aan het einde van het schooljaar.
Privacy-voorkeuren aangeven en beeldmateriaal
• Elk jaar in september doet de administratie een mail uit om aan te geven dat de
privacy voorkeuren In Parro bewerkt mogen worden.
• Beelmateriaal delen mag via Parro.
Downloaden kan, maar het is alleen voor eigen opslag, niet om te delen.
De ouder-appgroep
Op dit moment bestaat de ouder-app groep nog via Whatsapp. Ik weet via de klassenouders
dat ouders graag zien dat dit ook via Parro gaat. Officieel zit deze tool nog niet in Parro. Op
dit moment ben ik iets aan het uitproberen of het via een omweg toch mogelijk is. Zodra ik
meer weet en het werkt, kan de Whatsappgroep opgeheven worden. Nog even geduld dus.
Ouders kunnen wel de chat gebruiken om onderling contact te zoeken bv speelafspraakjes,
als leerkracht zie je dat niet.

Update groen speelplein
Half november starten de ontwerpers van Speelnatuur met een
plan voor ons groene plein.
Ze nemen daarin ook de wensen van onze kinderen, verzameld
uit alle gemaakte tekeningen, mee.
Als het voorlopig ontwerp klaar is laten we dat natuurlijk op deze
plek weten.
Ook is er hard gewerkt aan de pedagogische visie op het plein,
gebaseerd op een aantal kernwaarden. Die visie is zo goed als
klaar.
Daarmee wordt het plein een echt verlengstuk van school
waarmee het de aandacht krijgt die het verdient. Ook in de
toekomst.
Met het ontwerp, de visie en een plan van aanpak zal volgend jaar
subsidie aangevraagd gaan worden.
De echte uitvoering laat dus nog een tijd op zich wachten.
Daarom zijn, rekening houdend met het beschikbare budget, een
aantal wensen uitgekozen om vast mee te starten.
We hebben gekozen voor een nieuwe schommel op het voorplein,
een nieuwe zandbak voor de kleuters, een nieuwe boom op de
heuvel en een boombank.
Een meerstammige veldesdoorn is afgelopen maandag midden
op de heuvel geplant.
Die heuvel was, sinds de storm waarin twee enorme populieren
zijn omgewaaid, behoorlijk troosteloos.
Het zal nog even duren maar we hopen er een stoere klimboom
bij te krijgen voor toekomstige leerlingen.
De andere vernieuwingen volgen hopelijk de komende maanden.
Groeten van de pleinwerkgroep
Anne, Martine, Stephanie, Brian en Chris.

De pedagogische
kernwaarden

De Ouderbieb
De ouderbieb is sinds kort weer geopend, fijn om te zien dat we werden gemist.
Elke vrijdag rond de klok van 13 zijn we open, in de kleuterhal.
We hebben vele boeken en allerhande knutsel- en tekenspullen, veel van wat er ook op
school wordt gebruikt, zoals bijenwas, blok- en staafkrijtjes, potloden, vilten lappen en wolvilt,
etc. Daarnaast hebben we ansichtkaarten en een wisselend assortiment van vilten figuurtjes
en zelfmaakpakketten, die met de jaarfeesten mee wisselen. Nu hebben we Sint Maarten en
Sinterklaas, straks Advent en Kerst.
Kom vooral eens snuffelen door de kasten.
Mocht je het leuk lijken om de ouderbieb mee draaiende te houden, kom ook dan vooral
eens langs.
Groeten Annette en Inge.

Elke dinsdag sport in de wijk!
Samen sporten met je vrienden en vriendinnen. Sport in de wijk is geen gymles, maar er
worden wekelijks allemaal leuke sport- en spelactiviteiten georganiseerd.
Vanuit Accres Sportservice wordt elke dinsdagmiddag van half 4 tot half 5 gesport op het
Johan Cruyff Court Plus aan de Morinistraat. Het doel van sporten in de wijk is om een
beweegmoment op te zetten voor de buurt Orden. Elke dinsdagmiddag wordt een andere
sportactiviteit verzorgd die wordt aangeboden voor de leeftijd 4 tot 12 jaar.
Bij slecht weer zullen wij onze activiteit in de gymzaal “Morinistraat” houden.
Iedereen is elke dinsdag welkom vanaf half 4 op het Cruyff Court Plus of in de gymzaal!
Aanmelden is niet nodig en je kan GRATIS meedoen!
Tot volgende week dinsdag, Niels Elijzen
Stagiaire Sportstimulering Apeldoorn

Administratie
Bent u misschien verhuisd of gaat u verhuizen, veranderd u mailadres of telefoonnummer
etc. geeft u dat dan door aan de administratie zodat wij dat kunnen aanpassen.
Bij voorkeur per mail: administratie@vrijeschoolapeldoorn.nl met vermelding van de naam en
eventueel klas van uw zoon of dochter.
Heeft uw zoon of dochter een broertje of zusje dat nog geen vier jaar is en ook graag naar
Vrijeschool De Vijfster wilt komen vergeet hem of haar dan niet aan te melden.
Voor kinderen geboren tussen 1 oktober 2018 – 1 oktober 2019 zijn nog maar een paar
plekjes vrij.
Aanmelden kan voor broertjes of zusjes ook per mail, dan is uw zoon of dochter aangemeld
maar nog niet ingeschreven.
Inschrijven kan vanaf 2,5 jaar, een inschrijfformulier kunt u afhalen bij de administratie.

Wij wensen jullie een fijn weekend toe!
Hartelijke groeten,
Team de Vijfster.

