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 AGENDA  

• Maandag 21 maart 2022 – Lentefeest 

• Vrijdag 25 maart 2022 – Studiedag, alle kinderen vrij 

• Maandag 28 maart – MR directie-overleg 

• Dinsdag 29 maart 2022 – 19.30 uur Infoavond nieuwe ouders 

• Woensdag 30 maart 2022 – Grote Rekendag,  

• Woensdag 30 maart 2022 - Vrijdag 01 april 2022 – Hapskamp klas 5 

• Vrijdag 8 april 2022 – Palmpasen 
 

 

   
  

 
Welkom 
In Kleuterklas B verwelkomen we Jaheim en Mikaël. In Kleuterklas C verwelkomen we Maite 
en Sofia. We wensen jullie een leuke tijd bij ons op school toe. 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
Wij dachten als Vijfster wel ons portie corona te hebben gehad. Helaas is dat niet zo. Deze 
week zijn ongelofelijk veel ouders, leerlingen en ook leerkrachten ziek geworden. Het is de 
komende weken daarom nog even improviseren als het gaat om het opvangen van de 
klassen. Toch houden we de moed er in en gaan ervan uit dat het over een tijdje voorbij is, 
zeker nu de lente zich aandient.  
 
Terwijl wij bevrijd zijn van alle maatregelen speelt op de achtergrond de oorlogssituatie in de 
Oekraïne. In de hogere klassen is gesproken over de situatie. Vragen van kinderen zijn 
besproken. Jullie ouders zullen je ook afvragen of de Vijfster gevluchte kinderen gaat 
opvangen.  
Binnen Apeldoorn wordt samengewerkt tussen de schoolbesturen, gemeente en het 
Samenwerkingsverband. De Vijfster neemt, in samenwerking met andere éénpitters, deel 



aan deze overleggen. Voorlopig worden de kinderen centraal opgevangen in Ugchelen in 
speciale taalklassen. Er is alleen grote zorg of er voldoende personeel gevonden kan 
worden.  
Op dit moment is het nog onduidelijk hoeveel kinderen uiteindelijk naar Apeldoorn gaan 
komen. Mochten ouders van de Vijfster vluchtelingen met kinderen in huis krijgen, dan 
worden deze kinderen voor onderwijs aangemeld bij een centraal meldpunt. De 
contactgegevens van dit meldpunt zijn bij de Vijfster bekend. 
 
Ik wens iedereen die nog ziek is heel veel beterschap! 
Esther Kasbergen 
 
 
 

 
Lentefeest – maandag a.s. 21 maart  
Klas 1 gaat met het Lentefeest maandag 21 maart  in het 
begin van de dag alle klassen langs om ze een lentegroet 
te brengen. 
Terwijl klas 1 het lentelied zingt lopen 2 bloemenkinderen 
en de lentefee de klas binnen en schenken hun 
lentegaven (tuinkerszaad en lentebloemetje) aan de 
desbetreffende klas. 
 
Vanaf 13.15 uur gaan de kinderen van klas 1 – 6 aan de 
slag in de tuin en op het plein. Ouders zijn welkom om 
mee te komen helpen met bezem en /of kruiwagen. Geeft 
u een bezem en/of kruiwagen mee aan uw kind, hang er 
dan even een kaartje met naam aan. 
 
 
 

 
 
 

 

Hulpouders gezocht ‘Groene schoolplein’  
 
Wanneer:  Vrijdag 25 maart 
Hoe laat:    Vanaf half 9 
Waar:         Op het plein 
 

Vele handen maken licht werk! 
 
Vanaf half 9 wordt gewerkt om al iets van de nieuwe 
plannen op het plein te realiseren. 

• De zandbak van de kleuterklassen krijgt vers zand. 
Het oude zand moet er uit. 

• Onder de schommels komen nieuwe houtsnippers. 
 
Wie komen er helpen? Je aanmelden kan bij Brian 
concierge@vrijeschoolapeldoorn.nl 
 

mailto:concierge@vrijeschoolapeldoorn.nl


Inschrijving broertjes en zusjes ook als ze bij Christoforus of juffie Maartje zitten  
Vanaf 2 jaar mogen ouders hun kind inschrijven op de Vijfster.  
We hebben veel aanmeldingen bij de kleuters. Het gebeurt nog wel eens dat ouders 
vergeten een tweede of derde kind in te schrijven. Als een kind gebruik maakt van de 
peuterspeelzaal bij Juffie Maartje of naar het kinderdagverblijf gaat bij Christoforus hebben 
deze kinderen voorrang voor andere kinderen. Toch moeten ook deze ouders met 2 jaar 
inschrijven. Het komt regelmatig voor dat er ineens nog een leerling niet is ingeschreven en 

we wel al 30 kleuters in dat jaar hebben aangenomen. Wees er op tijd bij😊  

  
Algemene ouderavond 

Afgelopen week hebben we de algemene ouderavond gehad. Online waren er rond de 50 

mensen aanwezig. In de zaal zaten 11 ouders en 6 leerkrachten. Het was een fijne avond. 

 

Chris Brouwer heeft ons meegenomen in het proces rondom de renovatie van ons 

speelplein, de aanvraag van subsidies en het opstarten van een crowdfunding om de 

renovatie te realiseren. Er ligt een prachtig plan dat de komende jaren in fasen uitgevoerd 

gaat worden. In de bijlage de presentatie. 

Freek Zwanenberg heeft ons meegenomen in de digitale wereld van nu. Wat doet dat met je 
kind als hij /zij voor het eerst een mobieltje krijgt. Welke films laat je wel al zien en welke 
films nog niet. Allerlei vragen van ouders zijn hierin beantwoord.  In de bijlage ook zijn 
presentatie. 
 
 
Eten en drinken in de pauzes 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. 
Ons beleid op school is dan ook dat kinderen water of thee mee naar school nemen om te 
drinken. Daarnaast nemen de kinderen brood, groente en /of fruit mee om te eten. 
 

  

  
Klas 4 Dierkunde  



Bericht van de Medezeggenschapsraad 
Wegens ziekte is het MR-directieoverleg van 14 maart verschoven naar 28 maart. 
 
Het MR jaarverslag 2021 is definitief en te vinden op de 
website https://vijfster.vrijescholenathena.nl/medezeggenschap/ 
 
We leveren vanuit een kritisch-constructieve instelling een bijdrage aan de kwaliteit van het 
onderwijs van De Vijfster. De MR doet dat door belangenbehartiging van ouders, leerlingen 
en personeel bij schoolzaken. Uitgangspunt daarbij is het algemene belang van de school. 
Het jaarverslag geeft een mooi overzicht van onze belangrijkste bijdragen. 
 
Hartelijke groet, 
Chris Brouwer 
voorzitter Medezeggenschapsraad De Vijfster 
 
 
Herhaald Bericht - 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. 
 
 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvijfster.vrijescholenathena.nl%2Fmedezeggenschap%2F&data=04%7C01%7Cadministratie%40vrijeschoolapeldoorn.nl%7Cebfb044be3c7473ebaba08da08be0a25%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C637831909590130183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Cz8OGoXRDZ%2Bjej4dodfZKFo14R%2BERFk2JFApbxC%2Ftok%3D&reserved=0
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Klas 5 Voorbereidingen Hapskamp  

 
 
Nieuws uit de buurt 
Sporten in de wijk 
Volgende week dinsdag 1 maart is er geen sport in de wijk vanwege de voorjaarsvakantie. 
Na de voorjaarsvakantie gaan wij eerder beginnen met sport in de wijk,  
namelijk van 15:00 tot 16:00 uur!  
Dit i.v.m. kinderen die op tijd weg moeten en daarom niet het hele uur aanwezig kunnen zijn. 

• Bij goed weer zijn wij buiten op het Cruyff Court 

• Bij slecht weer (koud/regen) graag gymspullen mee, zodat wij in de gymzaal kunnen 

sporten.  

Graag promoten onder de kinderen, zodat er veel sportende kinderen aanwezig zijn. 
Iedereen is welkom!  
 
Met vriendelijke groet, 
Niels Elijzen 
Stagiaire Sportservice 



Het Mamahûûs? 
Het Mamahuus is een gezellige en laagdrempelige plek waar ouders met kinderen t/m 12 
jaar nieuwe mensen leren kennen. Het is een plek voor ontmoeting en gesprek. 
Naast ontmoeting worden er regelmatig thema ochtenden georganiseerd over interessante 
onderwerpen zoals opvoeding en ouderschap, beweging of vinden er interessante 
presentaties plaats. 
  
Wanneer? 
Op donderdag 31 maart van 10.00 tot 11.30 uur gaat het Mamahûûs van start. 
Vervolgens vindt deze één keer in de maand plaats, op de laatste donderdag in de 
schoolweken. 
  
Waar? 
Ontmoetingsplek Orca aan de Germanenlaan 360 in Apeldoorn 
  
Meer informatie? 
Minja Molenaar, Sociaal Werker Stimenz, telefoonnummer 06 25 00 97 20 of via de 
mail: m.molenaar@stimenz.nl.  
 
In de bijlage een flyer van dit buurtinitiatief. 
 
 
 
In de bijlagen: 

• Presentatie Renovatie Speelplein 
• Presentatie Freek Zwanenberg – De Digitale Wereld 
• Flyer Het Mamahûûs 

 
 
 

 

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