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 AGENDA  

• Maandag 24 januari 2022 – MR-vergadering, 18.30 uur 

• Woensdag 26 januari 2022 – Start Nationale Voorleesdagen 
                                                     Online Klassenouderoverleg, 09.00 uur 

• Woensdag 2 februari 2022 – Maria Lichtmis 

• Vrijdag 4 februari 2022 – Einde Nationale Voorleesdagen  
 
 

 

 
 

Welkom 
In Kleuterklas A verwelkomen we Tommen, Mara en Siem. In Kleuterklas B verwelkomen we 
Merlijn en Rosalie In Kleuterklas C verwelkomen we Ryan. In Klas 1 verwelkomen we Amon. 
We wensen jullie een leuke tijd bij ons op school. 
 
Afscheid 
Loek en Lune hebben afscheid genomen van kleuterklas A. Jelle, Siem en Vigo hebben 
afscheid genomen van klas 4. Ze hebben een nieuw plekje gevonden op een andere school. 
Vic, Sem en Roan gaan op reis. We wensen hen veel plezier toe.  
              
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
Vorige week hebben we zo’n prachtig driekoningen spel gezien, dat veel klassen zich 
hebben laten inspireren. Zo spelen de kleuters nog dagelijks een driekoningspelletje in de 
klas en hangen overal in de school tekeningen en schilderingen.  
De koningen brachten hun geschenken aan het kerstkind.  



In de lagere klassen is het verhaal verbeeld, in klas 4 hebben ze geschilderd met de vraag: 
’Wat breng jij als geschenk (kwaliteit) in klas?’ Kleurige, warme schilderingen hangen in de 
gangen.  
Klas 6 heeft koningswensen voor 2022 op een prachtige gouden ondergrond op een 
creatieve manier weergeven. In dit schoolbericht een aantal foto’s van deze 
driekoningenwerken. 
Verder in dit schoolbericht o.a. iets over het nieuwe aanmeldingsbeleid binnen Apeldoorn, 
maar niet geldt voor de Vijfster en de algemene ouderavond.  
 
Met vriendelijke groet, 
Esther Kasbergen  
 
 
Klas 1 

   

 

Bericht vanuit het team 
Karlijn van de Put is na haar geboorte verlof weer begonnen. Wij en klas 4 zijn blij dat ze er 
weer is. 
Jose Adema onze gymleerkracht van Accres is met zwangerschapsverlof. Zij word per 1 
februari tot aan de zomervakantie vervangen door Lieke van Laar. Alleen volgende week 
krijgen de kinderen nog gym van Bart Terwisscha. 
Laura Hagemeijer leerkracht van klas 1 is op 9 januari bevallen van een dochter. Haar 
naam is Roos. 
Ingrid Zoons van o.a. de balansgroepen is komende periode door familieomstandigheden 
niet aan het werk. Haar werkzaamheden worden per 1 februari vervangen door Martine van 
de Ouwelant en Angelique Schilstra (IB). 
 
 
Algemene ouderavond  - 9 februari 2022 - 
Voor de ouderavond ben ik in contact met bureau jeugd en media. Het is nog niet zeker of de 
spreker op 9 februari kan. Als dat niet het geval is zoek ik samen met de spreker naar een 
andere datum. Thema van de avond is ‘mediaopvoeding’ en vindt online plaats. Komende 
week volgt meer informatie. 
 
 

   



Verkeerssituatie 
Afgelopen maanden zijn de straten rondom de school opgebroken geweest. Op dit moment 
is er nog één straat ontoegankelijk. Het is vast opgevallen dat we de verkeersborden 
sindsdien niet neerzetten om het éénrichtingsverkeer tijdens het wegbrengen en ophalen op 
de Texandrilaan te verduidelijken.  
Zodra alle wegen weer begaanbaar zijn, worden de borden weer neergezet of opengeklapt. 
Het verzoek aan alle ouders is om zoveel als mogelijk de eenrichtingssituatie te respecteren 
en de auto goed te parkeren. Zo zorgen we met elkaar voor een veilige verkeerssituatie rond 
de school voor onze kinderen. 
 

Aanmeldingsbeleid Apeldoorn grote schoolbesturen 
Vorige maand hebben alle gezinnen in Apeldoorn met jonge kinderen een brief van de 
gemeente ontvangen over een nieuw aannamebeleid voor basisscholen. De Vijfster gaat net 
als de andere éénpitters binnen Apeldoorn niet mee in dit nieuwe beleid. Op de Vijfster 
handteren we een eigen aannamebeleid. Dat betekent dat kinderen vanaf twee jaar kunnen 
worden ingeschreven. Voor ouders met kinderen op school kan er voor broertje of zusje een 
inschrijfformulier bij de administratie worden opgehaald. “Nieuwe ouders” kunnen na het 
deelnemen aan een kennismakingsochtend een inschrijfformulier inleveren.   
 
 
Klas 2 

  

 
Van de Medezeggenschapsraad 
 
Er is een tijd van komen… 
Het was zomer 2015, ruim zes jaar geleden. Dafne Schippers sprintte een fenomenale zege 
op de 200 meter tijdens de WK Atletiek in Peking. En precies toen zat onze zoon net een 
paar maandjes als jongste kleuter in de klas bij Juffie Marijke. Zelf iets constructiefs 
bijdragen aan deze school; dat leek me wel wat. Zodoende deed ik mee aan de verkiezingen 
voor de Medezeggenschapsraad en werd gekozen.  
 
De school was kleiner, in alle opzichten. Er waren nog maar twee kleuterklassen, een 
combinatieklas 5/6 en het schoolgebouw bestond uit allerlei smalle gangen. Directeur Annika 
stond aan het roer. Na een jaar ‘gewoon’ lid van de MR mocht ik de rol van voorzitter 
vervullen. Roerige tijden hebben we sindsdien meegemaakt: van diverse 
directeurswisselingen (Otto, Mattanja, Elke, Hans, Sarah, Esther) tot aan een grootscheepse 
verbouwing en bijbehorende verhuizing. Van weer terugverhuizen, gezamenlijk 
schoonmaken en inrichten tot aan een volledige omschakeling naar thuisonderwijs. Altijd 
was de MR een stabiele factor en dat voelde goed.  
 



En van gaan… 
Het is bijna 2022. Wat vliegt de tijd! Zoonlief mag volgend jaar zijn schoolkeuze maken voor 
de middelbare school. En het is goed zo; de volgende generatie staat klaar om het stokje 
van de MR-oudergeleding over te nemen. Het afgelopen jaar hebben we gebruikt om Chris 
in te werken en de samenwerking met directeur Esther vorm te geven. Hij droeg op zijn beurt 
al diverse waardevolle stenen bij om verder te optimaliseren wat beter kon. En top: daar 
kwam dit najaar Jos bij.  
 
Wat een vertrouwen heb ik in dit nieuwe team van de oudergeleding! Samen met Merel en 
Bianca van de Personeelsgeleding staat er een vernieuwde MR klaar om een paar jaar als 
waardevolle sparringpartner van betekenis te zijn, zowel voor de directie als Athena. Chris 
en Jos en natuurlijk ook Merel, Bianca en Esther: dank jullie wel voor de mooie tijden! En ik 
wens jullie veel succes en vooral ook plezier! 
 
Lieve groet, 
Esther Bosmans 
Oud-voorzitter MR 
 

Klas 6 

 

  
 
 

 

Wij wensen jullie een fijn weekend toe! 

Hartelijke groeten, 
Team de Vijfster. 

 


