Schoolbericht nr. 11 - Jaargang 44, 18 februari 2022
AGENDA
• Maandag 21 februari 2022 – Week van de oudergesprekken
• Donderdag 24 februari 2022 – Carnaval, alle leerlingen 13.00 uur uit
• Vrijdag 25 februari 2022 – Studiedag, alle leerlingen vrij
• Maandag 28 februari – Vrijdag 4 maart 2022 – Voorjaarsvakantie
• Maandag 7 maart 2022 – Studiedag, alle leerlingen vrij
• Woensdag 9 maart 2022 – Algemene ouderavond
• Maandag 14 maart 2022 – 15.30 uur MR
• Maandag 21 maart 2022 – Lentefeest

Welkom
In Kleuterklas B verwelkomen we Hidde. In Kleuterklas C verwelkomen we Skip. We wensen
jullie een leuke tijd bij ons op school toe.

Beste ouder(s), verzorger(s),
Na de persconferentie van afgelopen dinsdag heb ik een vreugdedansje gedaan. Ineens zijn
er weer mogelijkheden om gezamenlijk activiteiten te organiseren, feesten te vieren en jullie
als ouders/verzorgers weer volop te betrekken. Daar word ik heel blij van. In dit schoolbericht
dan ook een aantal aankondigingen van activiteiten waar jullie als ouders aan mee kunnen
doen, kunnen komen kijken of kunnen komen om te luisteren.
Ondanks de blijdschap hebben we wel nog te maken met regelmatig zieke leerkrachten en
niet of nauwelijks invallers die klassen kunnen opvangen. Het zal nog wel even duren
voordat we daar overheen zijn. Tot nu toe hebben we het goed met elkaar kunnen
opvangen, dankzij jullie betrokkenheid en flexibiliteit.
Fijn weekend!
Esther Kasbergen

Onlinelezing van woensdag 16 februari 2022 gemist
Afgelopen woensdag was de onlinelezing van kinderarts Edmond Schoorel:
De effecten van de coronamaatregelen op kinderen.
Was u niet in de gelegenheid om deze te volgen dan kunt u dat via onderstaande link alsnog:

https://youtu.be/px8YOuYRldU

Carnaval
Beste kinderen en ouders,
Binnenkort is het weer Carnaval!
We vieren het Carnavalsfeest donderdagochtend 24 februari.
Verkleden
Alle kinderen en medewerkers zijn van harte uitgenodigd om deze dag verkleed op school te
komen. In de kleuterklassen staan de twee weken voor het feest in het teken van het feest.
Ouders van de kleuters lezen via de mail over de invulling van dit feest.
In de hogere klassen vertellen de leerkrachten voor die tijd over het verkleedthema, dat per
klas is afgestemd op de vertelstof. Zo kunnen we uitkijken naar een divers carnavalsfeest,
waarin we de verhalen, zoals ze door het jaar heen in de klassen worden verteld, centraal
staan.
Hier volgt een overzicht voor de verkleedthema's per klas:
Kleuters: Sprookjesfiguren
Klas 1: Sprookjes
Klas 2: Fabeldier, heilige of sprookjesfiguur
Klas 3: Ambachten/beroepen
Klas 4: Edda/dieren
Klas 5: Grieken
Klas 6: Middeleeuwen, Ridders, jonkvrouw, ambacht, monnik, koning…
Voor kinderen geldt, verkleden mag, moet niet. Verkleden kan eenvoudig. Door te werken met
lappen en oude kleren is heel wat mogelijk. In de klas kun je mogelijk ook hulp vragen bij jou
verkleed-idee! De verkleedkleren hoeven helemaal niet perfect te passen, nieuw te zijn of
precies te kloppen. We gebruiken onze fantasie en spelen met mogelijkheden. Om ieders

gezicht en welzijn tijdens dit feest goed te kunnen blijven zien willen we graag dat de gezichten
van de kinderen goed zichtbaar blijven. Een masker zit dat in de weg.
Het programma
Deze dag zal er een ongewoon programma zijn voor alle kinderen. De kleuters hebben hun
eigen feestelijke programma en in de klassen 1 t/m 6 zijn de kinderen een deel van de dag
aan het werk en maken we ook ruimte voor feest en pannenkoeken! Beste bakouders, haal de
pannen maar weer te voorschijn! De dag zelf mogen alle kinderen van klas 1 t/m 6 een tas
mee met een theedoek, bord en beker. De reguliere gymlessen zullen doorgaan voor klas 3
t/m 6, dus denk samen alvast even na over handig omkleden.
Graag mee voor die dag:
• Bord, bestek, beker, theedoek in een plastic tas mee.
• Eventueel gymspullen
• Vrolijke bui en feestneus
• Feestelijke verkleedkleding
• Pannenkoeken (dat verzorgen de bakouders; joepie!)
We hopen ’s ochtends een bonte verzameling van figuren op school te zien!
Deze dag zijn alle kinderen om 13.00 uur vrij. Mocht je als ouder in de gelegenheid zijn 15
minuten eerder op het schoolplein te komen, dan kun je nog meegenieten van een heuse
carnavalsoptocht! (Bij droog weer)
Graag tot dan!
Feestelijke groeten,
De Carnavalsorganisatie van De Vijfster.

Avond wandelvierdaagse in Ugchelen
Doet jouw kind ook weer mee?
Tijdens deze speciale wandelvierdaagse zal het 75 jarig bestaan worden gevierd.
Een extra feestelijke editie dus.
De avondvierdaagse wordt gehouden op 17, 18, 19 en 20 mei 2022 in Ugchelen.
Afstanden zijn 2,5 km (erg leuk voor de oudste kleuters + 1e klas!), 5 km, 7,5 km of 10 km.
De gezamenlijke start als school is om 18:00 uur voor de 7,5 en 10 km en om 18:30 uur voor
de 2,5 en 5 km.
De kosten voor meedoen zijn € 6,-- per kind (inclusief medaille).
Meelopen als begeleider kost € 1,-- extra: vooraf aangeven of je meeloopt.

Betalen via digitale overboeking (tikkie, of via bank) na aanmelding.
Vanuit school wordt dit gecoördineerd door Suzan Biezeman (moeder Eva klas 5).
Wil je meedoen met dit sportieve en gezellige evenement?
Stuur dan een mail naar: vlindersindelucht@gmail.com met de volgende gegevens:
- Naam kind;
- Klas;
- Hoeveelste keer meedoen;
- Afstand: 2,5 / 5 / 7,5 / 10 km
- Mobiel nr. van 1 ouder.
Hulpouders zijn van harte welkom! Een en ander in de voorbereiding, maar vooral ook
tijdens de dagen zelf:
- Limonade ouders (voor een gezellige tussenstop onderweg)
- Medaille ouders (uitreiken medaille tijdens de laatste dag)
- Etc
Wil je helpen met organiseren?
Heel fijn maar vooral ook leuk om het samen te doen!
Laat het weten in de mail (of app: 06 441 535 17).
Sportieve groet, Suzan Biezeman.

De maatregelen rondom corona worden op school bijna allemaal opgeheven
Wat verandert er na de voorjaarsvakantie
✓ Het dragen van mondkapjes in de school vervalt.
✓ Ouders mogen de school weer in
✓ We kunnen de jaarfeesten weer vieren
✓ Ouderavonden kunnen weer live
✓ De klassen kunnen weer een toneelstuk opvoeren met ouders
✓ En nog meer..
Begin van de schooldag kleuterklassen
De deuren (kleuterklas A, hoofdingang en deur speelplein) van de kleuterklas gaan open om
8.20 uur. De kleuters worden op maandag en vrijdag door hun ouders in de klas gebracht.
Op dinsdag, woensdag en donderdag worden de kleuters tot aan de deur gebracht en
komen de kleuters zelfstandig binnen. De kleuters geven de leerkracht een hand en zoeken
hun plekje in de kring. De ouders mogen op maandag en vrijdag even bij hun kind in de klas

blijven tot het 8.30 uur is. De leerkracht geeft dan een seintje. Dan wordt er gezamenlijk
gezongen en nemen de kleuters afscheid van hun ouders.
Einde schooldag kleuterklassen
Ouders van de kleuters wachten buiten bij de verschillende ingangen van de kleuterklassen.
Kleuterklas A:
Zijdeur van kleuterklas A (kant van de moestuin)
Kleuterklas B:
Hoofdingang kleuterklas B
Kleuterklas C:
Zijingang kleuterplein
Begin van de schooldag onderbouw
De kinderen komen allemaal weer binnen via de hoofdingang.
De deur gaat om 8.20 uur open. Kinderen komen op tijd zelfstandig binnen en gaan rustig
naar hun klas. Ouders nemen afscheid op het plein.
Ophalen
Ouders wachten buiten op het plein. Kinderen komen door de hoofdingang naar buiten.

Sport in de wijk
Iedere dinsdag van 15.15-16.15 uur kunnen kinderen sporten op het Cruyff Court o.l.v. een
buurtsportcoach. Wekelijks worden er allerlei activiteiten aangeboden.
De kinderen van de Vijfster zijn van harte welkom om te komen.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteiten.
Bij heel slecht weer zijn de activiteiten binnen in de gymzaal.

Algemene ouderavond - Woensdag 9 maart 2022
Omdat de maatregelen bijna allemaal vervallen en ouders de school weer in mogen heb ik
besloten de ouderavond toch live op school door te laten gaan. We starten met de
ouderavond om 19.30 uur. Einde van de avond uiterlijk 21.30 uur.
Waarschijnlijk gaat het ook lukken om de ouderavond online te volgen.
Programma:
• Inloop met koffie / thee vanaf 19.10 uur.
• Welkom (Esther Kasbergen)
• Het Groene Speelplein (Anne Boekhoorn & Chris Brouwer)
• Vrijeschools mediawijs opvoeden (Freek Zwanenburg)
Om te weten hoeveel ouders er gaan komen vragen wij de klassenouders volgende week te
inventariseren hoe veel ouders van plan zijn te komen.

Scholierencross afgelast!
De scholierencross op 19 maart 2022 is door de atletiekvereniging en de gemeente
Apeldoorn afgelast. De cross gaat helaas niet door.
Het is nu nog een te groot risico ondanks dat de maatregelen dan bijna niet meer van
toepassing zijn om dit evenement te organiseren.

Lentefeest
Op maandag 21 maart 2022 is het lentefeest op school. Op deze dag gaan we met de
onderbouw de tuinen voorjaarsklaar maken, de pleinen vegen en de moestuin gereed
maken. Ouders zijn welkom om te komen helpen met deze klussen.

Afsluiting dans
Dit schooljaar hebben alle klassen dansles gehad van Joanne van ’t Hoff. Dit dansproject
wordt afgesloten met een optreden voor de ouders aan het eind van de ochtend op
woensdag 6 april. Hoe het programma er precies uit gaat zien hoort u later. Noteer vast de
datum.

Schoolvoetbal
Schoolvoetbal op woensdagmiddag 6 april gaat wel door. Van de Vijfster doen er teams
mee uit klas 5 en 6. Hoeveel teams is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Vergeet uw
kind dus niet aan te melden, jadema@accres.nl.

Afval scheiden op de Vijfster
De gemeenst biedt via het project Clean Wise de school aan het afval te gaan scheiden op
de basisscholen in Apeldoorn. Na de meivakantie doet ook de Vijfster mee met dit project en
krijgen we hiervoor ook de verschillende rolcontainers. Vanaf dan scheiden we het afval in
papier, plastic, groen en wat overblijft (rest) in alle klassen. De kinderen krijgen ook lessen
over afvalverwerking.

In de bijlagen:
•

•
•

Brief van de besturen Apeldoorn
Deze brief is gezamenlijk opgesteld vanuit de basisschoolbesturen binnen Apeldoorn.
De Vijfster neemt als éénpitter deel aan deze overleggen.
In deze brief wordt nogmaals aandacht gevraagd voor het lerarentekort waar wij
allemaal mee te maken hebben.
Notulen MR – Directieoverleg 24-01-2022
Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn (Haps) zoekt….

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

