
 
 
Schoolbericht nr. 14 - Jaargang 44, 22 april 2022  

 

 AGENDA  

• Maandag 25 april 2022 – Vrijdag 6 mei 2022 Meivakantie, alle kinderen vrij 

• Maandag 9 mei – 18.30 uur MR 

• Woensdag 11 mei 2022 – Lentemarkt klas 6 

• Maandag 16 mei 2022 – Ouderavond klas 5, 19.30 uur 

• Dinsdag 17 mei 2022 – Ouderavond klas 1 + 2, 19.30 uur 

• Woensdag 18 mei 2022 – Ouderavond klas 1 + 2, 19.30 uur 

• Donderdag 26 mei 2022 – Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij 

• Vrijdag 27 mei 2022 – Dag na Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij 
 
 

 
 
 

 
Welkom 
In Kleuterklas A verwelkomen we Phine en Art. In Kleuterklas B verwelkomen we Nina. In 
Kleuterklas C verwelkomen we Fiorenza en Alena. We wensen jullie een leuke tijd bij ons op 
school toe. 
 
   



Beste ouder(s), verzorger(s), 
Vandaag gaat na onze Koningspelen de meivakantie beginnen. Een heerlijk vooruitzicht!  
In deze vakantie gaan de leerkrachten een start maken met de getuigschriften. 
Getuigschriften schrijven en een kunstzinnige afbeelding maken vraagt tijd en aandacht. Een 
mooie en bijzondere klus. Het geeft aan dat we snel richting de zomervakantie gaan. 
Daarom kijken we in deze tijd van het jaar al even vooruit. Wie gaat met de klas mee en wie 
gaat naar een nieuwe klas? In juni is de formatie bekend en wordt deze met de kinderen en 
met jullie gedeeld.  
In dit schoolbericht aandacht voor het Groene schoolplein en aandacht voor de goede 
doelen van de sponsorloop. 
Veel leesplezier en een fijne vakantie! 
Esther Kasbergen 
 
 

 
Balansgroep klas 1 en 2 

 
 
Subsidieaanvraag groene speelplein 
Na een jaar hard werken is het de werkgroep gelukt een mooie subsidieaanvraag bij de 
gemeente Apeldoorn in te dienen. Hartelijk dank aan Chris Brouwer en Anne Boekhoorn die 
heel veel werk hebben verzet en de kar hebben getrokken. Het is een goed onderbouwde 
aanvraag geworden waarbij de kinderen en team bij betrokken zijn geweest. Nu is het 
afwachten of de subsidie wordt toegewezen. Als dat zo is kunnen de werkzaamheden aan 
het plein na de zomer starten. 
 

Sponsorloop en de goede doelen 
Ieder jaar lopen de kinderen voor een goed doel op school en voor een goed doel buiten de 
school. 
Ook dit jaar lopen de kinderen voor het groene speelplein. 



Daarnaast steunen we een initiatief dat zich bezig houdt met Oekraïense vrijeschool 
gezinnen die hebben moeten vluchten. 
Carla van Dijk, Cornelis Boogerd en Louise Kelder coördineren deze actie in Oekraïne, 
Slowakije, Tsjechië en Nederland om leraren, ouders en kinderen van vrijescholen in 
Oekraïne op te vangen in de kring van vrijescholen aldaar. Er is contact gezocht met hen en 
zij zijn blij verrast. Na de meivakantie komt een van hen op school. Misschien dat zij de 
kinderen nog iets kunnen vertellen over het werk dat zij daar doen. 
Om dit te kunnen realiseren is natuurlijk geld nodig. Daarvoor is een hulpfonds ingericht, 
waar u een donatie naar kunt overmaken en waar de kinderen van de Vijfster voor gaan 
lopen.  
In de nieuwsbrieven van de Hulpkring hieronder kunt u meer informatie vinden. 

 9-maart-Hulpkring-Oekraine-1.pdf 
 

 19-maart-Hulpkring-Oekraine-2.pdf 

 3-april-Hulpkring-Oekraine-3.pdf 

 

 

Gevonden voorwerpen 

Regelmatig blijven er op school spullen liggen. Op vrijdag 22 april hebben we de spullen op 

de tafeltennistafel op het grote plein uitgestald. Na de voorjaarsvakantie zullen we dat, bij 

droogweer, nogmaals doen op woensdag of vrijdag. Daarna zullen de spullen worden 

weggegeven. 

 
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.  
 
 
Lentemarkt klas 6 op het grote plein  

Woensdag 11 mei verkopen leerlingen van klas 6 eigengemaakte spulletjes en boeken. 

Daarnaast is er gelegenheid om tegen een kleine vergoeding iets lekkers te eten en te 

drinken. Alle opbrengst is voor het eindkamp van klas 6. Iedereen is welkom op het grote 

plein vanaf 13.00 uur. 

https://www.antrovista.com/nieuws/nieuwsbestanden/15518_Hulpkring-Oekraine-1_1668.pdf
https://www.antrovista.com/nieuws/nieuwsbestanden/15518_19-3-2022-Hulpkring-_2468.pdf
https://www.antrovista.com/pags/docs/164_2022-4-3-Hulpkring-O_2052.pdf
mailto:administratie@vrijeschoolapeldoorn.nl


 
Klas 4 

 
 

 
  
Uitnodiging ouderavond over Passend Onderwijs  
 

“ Ervaringen met Passend Onderwijs in de dagelijkse schoolpraktijk en het  
ontwikkelen van een oudersteunpunt” 

 
Datum:  24 mei 2022  
Locatie:  Jean Monnetpark 15, 7336 BA te Apeldoorn  
Tijd:   19.15 uur: inloop  

19.30 uur: start programma  
21.00 uur: eindtijd  

 
Aanmelden: per mail bij wijk@swvapeldoornpo.nl voor vrijdag 20 mei 2022  
 
Voor wie:  
Deze avond is bedoeld voor ouders/verzorgers van leerlingen, die extra ondersteuning 
(EO/EO+) of een korte interventie (KI) van het SWV Passend Onderwijs ontvangen. 
Daarnaast zijn ook ouders/verzorgers welkom, die te maken krijgen met of vragen hebben 
over Passend Onderwijs.  
 
Inhoud:  
Wij informeren u over de werkwijze van het SWV en gaan graag met u in gesprek over uw 
ervaringen en vragen. Tevens willen we met u van gedachten wisselen over het ontwikkelen 
van een oudersteunpunt. Welke vragen leven er bij ouders op het gebied van onderwijs en 
zorg? We willen deze ervaringen/wensen graag met elkaar delen.  
 
Wij zien en spreken u graag op 24 mei!  
 
Met vriendelijke groet namens het team,  
Anja Baars (Directeur SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO) 



 

  
Klas 5 

 
 
 

 

Leren en werken in de antroposofische kinderopvang of als onderwijsassistent op een 

vrijeschool 

Informatie voor ouders die misschien nog een opleiding willen doen en meteen aan het werk 

willen in de kinderopvang of op school als onderwijsassistent. Het is een nieuwe 

antroposofische opleiding: 

 

 

 

 

 
 
 



Wij wensen jullie een heel fijne vakantie toe! 
Hartelijke groeten, 
Team de Vijfster.  

 
 
 
 

 


