Schoolbericht nr. 16 - Jaargang 44, 17 juni 2022

AGENDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 20 juni 2022 – Oudergesprekken, alle kinderen 13.00 uur vrij
15.30uur MR
Dinsdag 21 juni 2022 – Leerlingenraad
Ouderavond klas 6
Vrijdag 24 juni 2022 – 17.00uur Sint Jan
Maandag 27 juni 2022 – Studiedag, alle kinderen vrijdag
Dinsdag 28 juni 2022 – Studiedag, alle kinderen vrijdag
Woensdag 06 juli 2022 – Afscheidsavond klas 6
Donderdag 07 juli 2022 – alle kinderen 13.00 uur vrij
Laatste schooldag jongste/middelste kleuters
Vrijdag 08 juli 2022 – alle kinderen 11.00 uur vrij
Afscheid kleuterjuffen van oudste kleuters
Maandag 11 juli – Vrijdag 19 augustus 2022 – Zomervakantie

Welkom
In Kleuterklas A verwelkomen we Morris. In Kleuterklas B verwelkomen we Boaz.
We wensen jullie een leuke tijd bij ons op school toe.

Beste ouder(s), verzorger(s),
Over drie weken sluiten we ons schooljaar af. Klas 6 bereidt zich voor op een mooi afscheid
met een eindtoneelstuk. En de oudste kleuters leggen de laatste hand aan hun weefwerkje
voordat zij door de rozenpoort afscheid gaan nemen van hun kleutertijd. Voor die tijd hebben
we nog ons Zomerfeest Sint Jan, dat we voor het eerst weer met elkaar kunnen vieren. Ik zie
er naar uit om met de hele school samen te komen. In dit schoolbericht het programma en
wat er van u als ouder wordt verwacht. Verder geven we een update van wat er is opgehaald
tijdens de sponsorloop en een uitgebreide agenda voor de laatste drie weken van het
schooljaar.
Esther Kasbergen

Terugblik op het Pinksterfeest
We hebben met elkaar een mooi warm Pinksterfeest rondom de meiboom gevierd.

Kamp klas 6
Klas 6 is net op kamp geweest. Zij hebben het geweldig gehad met dank aan de
begeleidende ouders, de bagage ouder en de leerkracht.

Opbrengsten sponsorloop
De kinderen van de Vijfster hebben ongelofelijk veel geld opgehaald met de sponsorloop,
Elke klas heeft uitgerekend en opgeschreven wat de opbrengst is geworden. Dinsdag 21 juni
komt Louise Kelder de cheque in ontvangst nemen voor Hulpfonds Oekraïne. Brian neemt
namens de schoolpleingroep de cheque in ontvangst voor ons groene speelplein.

Het eindbedrag is geworden € 7.618,07

Zomerfeest Sint Jan
We vieren met de hele school op vrijdag 24 juni van 17.00 tot 19.00 uur ons zomerfeest
Sint Jan. Dit zomerfeest vieren we normaal gesproken in het Ordenbos, maar dat kan dit jaar
niet i.v.m. het NK atletiek. De locatie is nog onbekend, maar wordt hard aan gewerkt.
Nadat de zon op 21 juni op haar hoogste punt is gekomen, is er even een moment van rust
voor zij aan haar afdaling begint. Bij het Sint Jansfeest richten we ons naar buiten en
genieten volop van de prachtige en uitbundige natuur. We beleven sterk de elementen, vuur,
water, lucht en aarde.
Vroeger danste men al zingend om het Sint Jans vuur. Dit vuur werd gezien als een symbool
van de grote ‘dichtbije innerlijke zon’. De mensen sprongen over het vuur om zo warmte te
verzamelen. Maar ook om zich te sterken voor de tijd waarin het licht weer zou afnemen.
Familiefeest in het bos
’s Middags om 17.00 uur begint het feest in het bos voor alle kinderen, ouders, broers en
zussen en andere familieleden. Het Sint Jans feest is een
gezellig zomers familiefeest!
Er wordt gezongen, samen gegeten, we dansen ‘de rivier de
Rhone,’ en maken muziek.
Bloemenkrans
Ouders en kinderen worden uitgenodigd om ten tijde van het
feest in het bos een zelf gevlochten bloemenkrans te
dragen.
De bloemenkransen worden dit jaar thuis gemaakt, ook voor
de onderbouw.
Een instructiefilmpje over bloemenkransen maken van gras
vindt u in de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=rSJKCvXG-xk
Hoe ziet het feest er uit
17.00 Plekje zoeken
17.15 Picknick, dans en zang
18.30 Vuurspringen kinderen klas 1 t/m 6 verzamelen zich bij hun leerkracht
19.00 Einde feest
Picknick
Elk gezin neemt eigen picknickmand mee met eten & drinken en een kleed om op te zitten.
Alcoholische dranken zijn niet toegestaan.
Samen genieten we dan van de maaltijd. De kinderen zijn hierbij onder verantwoordelijkheid
van de ouders / verzorgers.
Dans
Voor wie wil dansen we de rivier de Rhone. Hou de leerkrachten Ardi en Anne goed in de
gaten, want die geven een seintje.
Zang
Ouders en kinderen worden uitgenodigd mee te zingen
Ons vertrouwde ouderorkestje is weer van de partij.
Vuurspringen
De picknick wordt afgesloten met het vuurspringen. De vuurmeester Brian zorgt dat het vuur
gaat branden. Behalve de vuurmeester is er ook een BHV- er paraat.
Zij zorgt voor alle middelen bij calamiteiten en is bij het vuur wanneer er gesprongen wordt.
Alle kinderen van de school verzamelen zich rond 18.30 uur in klassenverband bij het vuur.

✓ De volgorde van springen is klas 6, 5, 4, 3, 2 en klas 1. Immers, het laaien van het
vuur neemt in de tijd af. De leerkrachten springen ook. Kinderen die niet durven
mogen ook met klasgenoot of juf/meester springen. Maar het hoeft niet. Het springen
is niet verplicht.
✓ Kinderen hebben dichte schoenen aan en geen wapperende kleding
✓ Na het springen van de kinderen over het vuur, mogen de ouders ook één keer
springen.
✓ Kleuters springen niet over het vuur ook niet met een ouder. Dit bewaren we voor als
ze in klas 1 zijn en op eigen kracht en met frisse moed kunnen springen.
Wanneer het vuur langzaam dooft en iedereen een keer gesprongen heeft is het feest rond
19.00 uur ten einde en gaat een ieder huiswaarts.
Mocht het regenen dan gaat het feest in de middag/avond niet door. Via Parro geven we dit
dan door.
Foto en filmbeleid
Elke klas wijst een ouder aan om foto’s te maken tijdens het feest.

Klas 2 Bijenperiode

In de bijlage:
• MR notulen 09-05-2022
• Nieuwsbrief Athena juni 2022

Heeft passend onderwijs jouw interesse?
Binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn, is het organiseren van het passend onderwijs
ondergebracht bij het Samenwerkingsverband Apeldoorn. Daar wordt door een betrokken
bestuur en deskundige medewerkers gewerkt aan het mogelijk maken van onderwijs voor
alle leerlingen in het primair onderwijs in Apeldoorn.
De ondersteuningsplanraad (OPR) is voor het samenwerkingsverband een belangrijk
klankbord, in deze raad zitten 6 ouders van leerlingen in het primair onderwijs en 6
personeelsleden van basisscholen in Apeldoorn. Samen vormen zij de vertegenwoordiging
van de “klanten” (leerlingen met een extra ondersteuning behoefte) van het
samenwerkingsverband.
Wij, als OPR, zijn op zoek naar mensen (ouders en personeelsleden) die het leuk vinden om
in een zestal formele bijeenkomsten per schooljaar met elkaar te spreken over het passend
onderwijs en de inzet daarvoor vanuit het samenwerkingsverband. Zo bespreken we jaarlijks
wat de plannen zijn, hoe het staat met de uitvoering ervan en wat de resultaten zijn. Ook
overleggen we met het bestuur van het samenwerkingsverband en onderhouden we contact
met de MR-en van de scholen in Apeldoorn.
Binnenkort nemen enkele leden afscheid van de OPR omdat hun termijn er op zit. Daarom
zijn we op zoek naar nieuwe leden.
We zijn niet op zoek naar mensen met een specifieke achtergrond, wel mensen die bereid
zijn om zich te verdiepen in het passend onderwijs of die daar vanuit hun eigen situatie
ervaring mee hebben. We zijn vooral op zoek naar mensen die het leuk vinden om open met
elkaar in gesprek willen gaan en die bereid zijn om tijd te maken om stukken te lezen als
voorbereiding op de overleggen, contact te onderhouden met andere overlegvormen of om
advies op bijvoorbeeld het ondersteuningsplan of de begroting te geven.
Omdat dit jaar ook onze voorzitter afscheid neemt zoeken we ook naar kandidaten die deze
rol zouden willen invullen. Kandidaten die al ervaring hebben als voorzitter van een
ondernemingsraad of ouderraad zouden we heel graag verwelkomen.
Wil je meer weten over het Samenwerkingsverband, kijk dan op:
https://www.swvapeldoornpo.nl
Wil je alvast wat lezen over de OPR, kijk dan op:
https://www.swvapeldoornpo.nl/over-ons/opr-en-medezeggenschap
Als jij degene bent die wij zoeken stuur dan een mail met daarin een kort stukje over jezelf
aan opr@swvapeldoornpo.nl Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Wanneer er
meer aanmeldingen zijn dan plaatsen in de OPR worden verkiezingen gehouden. De MR-en
van de scholen in Apeldoorn mogen dan stemmen op de voorgestelde kandidaten.

Lesdagen Academie voor Ouders Zutphen ’22-‘23
Wat hebben wij genoten het afgelopen jaar! In 2022/2023 zal de Academie voor Ouders
(AvO) naast een eerste lesjaar ook een tweede lesjaar aanbieden.
Tijdens de vijf lesdagen van het eerste leerjaar komen de vakken Menskunde, Jaarfeesten
(beiden door Eveline Clignett) en Nat-in-nat schilderen (Mechel Oortgijs) aan bod. Het
tweede lesjaar zal die dag de vakken Temperamenten (Lot Hooghiemstra), Zintuigen (Gita
van Duinen) en Vormtekenen (Mechel Oortgijs) volgen.
De dag zal muzikaal geopend en afgesloten worden door samen te zingen onder leiding van
Bernie Meems. Tijdens de pauzes zal er een aantal stands zijn met een passend aanbod.
Denk bijvoorbeeld aan de mooiste dingen voor op de seizoenstafel,
creatieve/handwerkbenodigdheden en prachtige kaarten.
Data lesdagen (zaterdag van 9.30 tot 16.15 uur):
- 24 sep '22
- 26 nov '22
- 28 jan '23
- 25 mrt '23
- 13 mei '23
(- 17 jun ’23 – inhaaldatum voor wanneer een lesdag komt te vervallen)
De lesdagen vinden plaats op Vrijeschool De Berkel, Henri Dunantweg 4 te Zutphen.
De kosten voor de vijf lesdagen bedragen €250,-. Het cursusgeld is inclusief de benodigde
lesmaterialen, soep tijdens de lunch en koffie/thee met taart. Je dient zelf brood of iets
dergelijks mee te nemen om je lunch aan te vullen.
Om je aan te melden voor de vijf lesdagen dien je een email te sturen naar
avozutphen@gmail.com met daarin de volgende gegevens: volledige naam, woonadres,
telefoonnummer en e-mailadres. Inschrijven voor de lesdagen kan zolang er plaats is.
Ook zullen er verdiepingsavonden georganiseerd worden. Deze staan los van de lesdagen
en zullen ook toegankelijk zijn voor geïnteresseerden buiten de academiedagen om. De
data, sprekers, onderwerpen en kosten worden ter zijner tijd bekend gemaakt.
We hopen je te zien!
Iris-Aleide Verheye & Karin Vermorken-Stas

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

