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AGENDA
•
•
•
•
•
•

Woensdag 05 oktober 2022 – Start Kinderboekenweek
09.00uur Klassenouderoverleg
Woensdag 12 oktober 2022 – 09.00uur Kennismakingsochtend nieuwe ouders
Vrijdag 14 oktober 2022 – Einde Kinderboekenweek
Maandag 17 oktober 2022 – 19.30uur MR
Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022 – Herfstvakantie
Woensdag 02 november 2022 – Algemene Ouderavond, Regenboog

Welkom
In Kleuterklas A verwelkomen we Laurens, IJsbrand en Nora. In Kleuterklas C verwelkomen
we Evie. We wensen jullie een leuke tijd bij ons op school toe.
Beste ouder(s), verzorger(s),
Gisteren waren we al in alle vroegte met alle kinderen van de school in het bos. Wat was het
fris en rook het lekker naar herfst. Langzaam kwam de zon tevoorschijn. De zonnestralen
schenen prachtig door de takken heen en verwarmde onze natte koude voeten.
Met elkaar hebben we gezongen, het appelvrouwtje gevonden, moedsspelen laten zien en
de draak bestreden. Eenmaal weer terug op school werd er drakenbrood gegeten en echt
drakenbloed gedronken. De ouders hadden prachtige broden voor de kinderen gebakken.
Dank daarvoor. In de middag hebben we deze feestelijk dag afgesloten met het werken in de
tuin. Elke klas met een eigen opdracht. Ook werd er bij de kleuteringang flink gesnoeid en
opgeruimd.
Het was een fijne dag samen met de kinderen, de leerkrachten en de ouders. Dank jullie wel!
Met vriendelijke groet,
Esther Kasbergen

Privacy voorkeuren aangeven in Parro
Op dit moment kunt u opnieuw de privacy voorkeuren bepalen die u zelf hebt aangegeven
via Parro. Wilt u die weer opnieuw bekijken en aanpassen, mocht dat nodig zijn. De
beheerfunctie staat tot de herfstvakantie open. Veel ouders hebben niet aangegeven of
foto’s gedeeld mogen worden via Parro.

Inschrijven vanaf 2 jaar
Uit de administratie blijkt dat sommige toekomstige leerlingen die al twee jaar zijn wel op de
lijst staan, maar nog niet zijn ingeschreven. De grote besturen binnen Apeldoorn hebben een
eigen aanname beleid. Hierdoor ontvangen alle ouders binnen Apeldoorn een brief vanuit de
gemeente als een kind 3 jaar wordt. In die brief staat ook dat een aantal scholen hier niet
aan meedoen. Wij als Vijfster doen hier ook niet aan mee, omdat we een regiofunctie
hebben. Op onze school kun je vanaf 2 jaar inschrijven.

Kennismakingsochtend nieuwe ouders
Op woensdagochtend 12 oktober om 09.00 uur hebben we kennismakingsochtend voor
nieuwe ouders. Mocht u nog een gezin met jonge kinderen kennen die belangstelling hebben
voor de vrijeschool, dan kunt u doorgeven dat ouders welkom zijn op deze ochtend. Ze
kunnen zich aanmelden via administratie@vrijeschoolapeldoorn.nl Hoort zegt het voort!

Oudertevredenheidsonderzoek komt er aan
Twee jaar geleden heeft er een oudertevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Ik was als
directeur net gestart. Een van de items die er uit sprong was de verkeersveiligheid rondom
de school.
Afgelopen twee jaar hebben we de veiligheid rondom de school opgepakt met de gemeente,
een enthousiast oudergroep en de wijkagent. Resultaat is dat we op gezette tijden
eenrichtingverkeer hebben d.m.v. verkeersborden en hulpouders die zichtbaar en
aanspreekbaar zijn voor ouders en de buurt. We zijn op de goede weg maar nog niet
tevreden. In november evalueren we weer de situatie met de gemeente.
Zoals u kunt lezen is uw mening belangrijk, doet ertoe en geeft input aan de school. Doet u
weer mee? Volgende week ontvangt u een mail om de enquête in te vullen.
Alvast hartelijk dank!

Hoe zit het ook alweer met corona
Corona waren we al een beetje vergeten. Toch krijgen we regelmatig een melding van een
gezin waar het coronavirus weer rondgaat.
Wat te doen als er corona in het gezin is:
✓ Bij coronagerelateerde klachten is het verstandig een zelftest te doen.
✓ Is de test negatief dan kan het kind naar school.
✓ Is de test positief bij het kind dan blijft het kind 5 dagen thuis. Is het kind dan ook 24
uur klachten vrij dan mag hij/zij weer naar school. Zie voor overige vragen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine
✓ Zelftesten zijn verkrijgbaar op school bij de administratie of bij de leerkracht. We
hebben er genoeg.
✓ Of u wel of niet wil testen is de vrijheid die we hebben en die we ook van elkaar
respecteren. Toch vraag ik uit bescherming voor het personeel en kinderen / ouders
met een kwetsbare gezondheid uw kind volgens de regels thuis te houden bij
klachten die overeenkomen met corona. Zo voorkomen we met elkaar dat er op
school te veel mensen tegelijk ziek worden en dat klassen naar huis gestuurd moeten
worden.
Samen gaan we weer voor.

Ventilatie in de klassen en CO2 meters
Op de Vijfster hebben we in alle klassen een CO2 meter en een werkend ventilatiesysteem.
Dit systeem wordt jaarlijks gecontroleerd door Kimenai. Naast het systeem hebben we ook
de ramen en deuren die regelmatig even opengezet worden.

Een initiatief van kinderen uit klas 6
Beste ouders en leerlingen van de Vijfster,
Wilt u ook Oekraïne steunen? Ons plan is om geld op te halen voor al die mensen
in Oekraïne die niet veilig zijn en hulp nodig hebben.
Woensdagmiddag 5 oktober 13.00 uur worden er sieraden, koekjes, cup cakes en meer
verkocht op het schoolplein om geld op te halen voor Oekraïne.
We zouden het fijn vinden als u ook onze kraam bezoekt!
Het is handig als u contant (klein-)geld meeneemt.

Hopelijk zien we u op 5 oktober!
We sparen voor ons einddoel 150 euro en dat doneren we allemaal aan het rode kruis.
Waarom we dit doen? Een interview met onszelf:
Lisa:
Ik vind het leuk om te doen en als ik denk aan al die kinderen in Oekraïne die
gescheiden zijn van hun familie, die hun thuis moeten verlaten en die bang zijn, word ik zelf
heel verdrietig en daarom help ik graag mee om te zorgen dat zij een beetje minder zorgen
hebben.
Melu:
Ik vind het zelf een hele mooie ervaring om te doen, want het geeft ook een goed gevoel dat
we er mensen ook echt mee helpen.
Eva:
Ik vind het fijn om mensen te helpen want de Oekraïners hebben het nu heel zwaar. Dat vind
ik niet fijn om aan te denken en daarom doe ik hieraan mee. Om Oekraïne te helpen.
Elvis:
Ik vind het goed dat we dit doen, want ik moet er niet aan denken dat ik zelf nu in de
oorlog zou zitten en niet thuis kan zijn bij mijn familie. En dan hopen dat ik een keer naar
huis kan. Ik hoop dat alle kinderen een plek kunnen vinden waar ze zich thuis voelen.
Sanne:
Ik vind het mooi dat we kinderen en volwassenen kunnen steunen. We hebben veel plezier
met het verkopen dus het is extra leuk dat het geld naar een goed doel gaat en ik hoop dat
we ons einddoel behalen!

Bericht voor het schoolplein-vrijwilligers team (en iedereen die zich vergeten is in te
schrijven:)
Leuk dat je mee wilt helpen met het mooi maken van het plein! Ik denk dat het eindresultaat
onze verwachtingen gaat overtreffen!
In dit bericht willen we uitleggen wat de bedoeling is en wat je kunt verwachten. Extra
toelichting via e-mail komt hiermee te vervallen.
Wat er gaat gebeuren
Zoals je misschien al weet gaat de Tuinen van Geerdink (onze hovenier) 18 oktober
beginnen met de werkzaamheden op ons plein.
Op donderdag, vrijdag en zaterdag zijn ouders van harte welkom om te komen helpen.
De werkzaamheden duren in totaal 6 weken.

We starten op het achterplein. Naar verwachting duurt dat twee weken.
Globaal zijn dit de werkzaamheden op het achterplein waar je aan kunt denken:
contouren plein aanpassen, bouw amfitheater, inrichting waterspeelplek en wadi, bouw
podium, leerplein, beplanting
En nogmaals: Er is voor iedereen wat te doen!
In eerdere berichten hebben we een beeld geschetst waarin een grote groep vrijwilligers
tegelijkertijd aan het klussen kon slaan.
Super gezellig natuurlijk. Het blijkt voor ons plein alleen minder praktisch. Vooral omdat er
geen grote klussen (als grote hoeveelheden tegels verwijderen) nodig zijn.
Maximaal drie vrijwilligers per dag(deel) zou perfect zijn. Een goede aansturing door de
hovenier werkt dan het beste.
Wat we graag van je willen weten
We willen graag inventariseren wie wanneer wil komen helpen. Elke dag kent een ochtend en middag team.
Zou je ons via deze link willen laten weten wanneer je kunt helpen bouwen aan het plein?

http://tiny.cc/5nnzuz
En dan?
Nadat we een goed overzicht hebben maken we een definitieve planning en ontvang je
bericht op welke dag je welkom bent.
We houden je op de hoogte via e-mail en WhatsApp.
En mijn kind(eren)?
Die is/zijn op de dag dat jij komt helpen natuurlijk van harte welkom om óók de handen uit de
mouwen te steken!
Daarbij is het belangrijk dat je kind zelfstandig of onder jou hoede kan werken.
Overigens heeft de hovenier heeft heel veel ervaring met het aanleggen van schoolpleinen.
Ze houden ook qua veiligheid rekening met iedereen die helpt.
We horen graag van je!
Hartelijke groeten,
Anne, Brian, Stephanie, Martine en Chris

Hoofdluisbeleid de Vijfster
Beste ouders,
Helaas hebben de luizen hun weg weer gevonden naar de hoofden van onze kinderen
in de zomervakantie. In bijna alle klassen is afgelopen week luis (en/of neten)
geconstateerd bij kinderen. Dat betekent dat desbetreffende klassen komende weken
extra gecontroleerd zullen worden door de luizenpluis-ouders.
We willen jullie als ouders met klem vragen jullie kinderen (en de rest van het gezin
inclusief jezelf) goed te controleren (minstens 1x per week) en bij het vinden van luizen
en/of neten de luis-coördinator van des betreffende klas direct hierover te informeren
(wanneer je niet weet wie dit is, informeer even bij je klassenouder).
Zo aan het begin van het nieuwe schooljaar is een goed moment om het schoolbeleid
rondom het bestrijden van luizen onder de aandacht te brengen. Iedereen kan hoofdluis
krijgen! Het is heel besmettelijk en een school is een plek waar hoofdluis zich
gemakkelijk kan verspreiden.
Om dit zo veel mogelijk te voorkomen en de verspreiding tegen te gaan is het volgende
afgesproken:
➔ Alle kinderen hangen hun jas aan hun eigen kapstok (luizenzakken zijn niet
langer aanwezig, ze zijn niet effectief gebleken bij het bestrijden van luizen).
➔ Elke klas heeft een luizen-klassencoördinator die samen met een aantal
hulpouders de kinderen controleert op hoofdluis: school verschaft materiaal om
dit te kunnen uitvoeren.
➔ De school heeft een luizencoördinator ( in de volksmond ‘opperluis’ genoemd
) die de luizenklassenouders ondersteunt en contact onderhoudt met de GGD
wanneer nodig
➔ Na vakanties worden kinderen op school gecontroleerd op luizen en neten.
➔ Als bij uw kind luizen/ neten worden gevonden wordt hierover contact met u
opgenomen. U krijgt dan advies hoe te handelen.
➔ Na 14 dagen wordt de klas waar hoofdluis is geconstateerd, opnieuw
gecontroleerd.
➔ Heeft uw kind dan nog steeds hoofdluis en neten, dan wordt u gevraagd direct
nogmaals een behandeling uit te voeren.
➔ De directie neemt contact op met de ouders als het probleem zo hardnekkig is,
dat het kind thuis moet blijven tot het luis- en netenvrij is. De directie neemt in
dat geval ook contact op met de leerplichtambtenaar om de afwezigheid van het
betreffende kind en de reden door te geven.
➔ Wanneer u thuis luizen heeft geconstateerd, start dan direct met behandelen en
geef het door aan de luizencoordinator. Controleer ook direct alle gezinsleden
omdat anders herbesmetting blijft ontstaan.
➔ Behandeling: Naast het wassen met anti-luizen shampoo/lotion werkt kammen,
kammen, kammen het beste wanneer uw kind luizen/ neten blijkt te hebben.
Dagelijks met een metalen stofkam (luizenkam) plukje voor plukje het haar van
hoofdhuid tot haarpunten uitkammen (zie youtube voor verschillende duidelijke
filmpjes over het kammen), totdat er geen luizen en/of neten meer gevonden
worden.

PERSBERICHT
Vier de Kinderboekenweek in CODA: ontmoet boswachter Tim en andere Gi-GaGroene superhelden
5 t/m 15 oktober 2022| www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek
Van 5 tot en met 15 oktober is er in het kader van de Kinderboekenweek van alles te
zien, te doen en te beleven in CODA Bibliotheek. ‘Gi-Ga-Groen!’ is dit jaar het thema.
Kom de natuur ontdekken of ga op avontuur in je eigen groene fantasiewereld.
Ontmoet boswachter Tim, de winnaars van het Apeldoorns Uiltje en andere Gi-GaGroene superhelden. Alles over het programma en de online kaartverkoop is te lezen
op www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek.
De natuur is overal om ons heen en er valt van alles in te ontdekken en te doen. Er zijn heel
veel boeken die jou helpen om een echte natuurheld te worden. Met je CODA pas kun je ze
naar hartenlust lenen. Leer bijzondere dierenweetjes, dompel je onder in avonturen of ontdek
prachtige natuurillustraties. In deze Gi-Ga-Groene Kinderboekenweek kun je bovendien
kiezen uit een heleboel spannende activiteiten. Zoals een fantasiedier of misschien wel een
hele nieuwe wereld tekenen aan de hand van het boek Terra Ultima. Of microscopisch kleine
superhelden ontwerpen in 3D en in een virtuele expeditie door de jungle trekken. En over
groene superhelden gesproken: de voorlees- en knutselmiddag in CODA De Maten krioelt
van de mieren!
Zaterdag 15 oktober: feestmiddag met uitreiking Apeldoorns Uiltje en boswachter Tim
De Kinderboekenweek sluit in CODA af met een fantastisch feest. Deze middag wordt
het Apeldoorns Uiltje uitgereikt, de prijs voor het beste kinderboek volgens de Apeldoornse
Kinderjury. Dit jaar is dat Bob Popcorn in Amerika! van Maranke Rinck en Martijn van der
Linden. Na de uitreiking neemt boswachter Tim het publiek op sleeptouw. Als kind droomde
Tim Hogenbosch ervan boswachter óf tv-presentator te worden. Hij werd het allebei. Sinds
twee jaar presenteert hij het KRO-NCRV-programma Beestenbrigade. Elke aflevering gaat
hij met twee kinderen van 6 of 7 jaar op missie in de natuur. Hij is ook bekend van zijn
boeken, zoals Tim de kleine boswachter en het doe-boek van de Beestenbrigade. Tim kan
als geen ander vertellen over de natuur en het klimaat en hoe jij deze een handje kunt
helpen.
Toegangskaarten voor deze middag zijn te koop via deze
link: https://kinderboekenweekfeest-coda.eventbrite.nl en kosten € 3,- per stuk.

Aanrader van ouder: Herfstvakantie Uitje
'Shrek the Musical' een superleuk gezinsuitje (voor kinderen van ongeveer 7jr en ouder) als
afsluiting van de herfstvakantie!
Op zaterdag 29 oktober en zondag 30 oktober speelt de superleuke familievoorstelling
‘Shrek!’ in de Deventer Schouwburg. Komen jullie ook genieten van een spectaculair decor,
gave kostuums, indrukwekkende muziek en een heleboel humor?
Marjan speelt al 12.5 jaar bij Musicalgroep Colours, tijdens deze voorstelling speelt haar
zoon Judah (klas 4) een klein bijrolletje op zaterdagavond.
U N I E K zijn! Dat is waar deze musical over gaat.
Een verhaal over een grote groene Oger die in een moeras woont. Op een dag wordt zijn
moeras ingenomen door allemaal sprookjesfiguren, ofwel freaks. Zij zijn het land van Duloc
uitgezet omdat ze anders zijn. We nemen je graag mee op reis met Shrek en zijn maatje
Ezel, in dit intrigerende stuk over vriendschap, liefde en vooral; uniek zijn. "Wat ons speciaal
maakt, maakt ons sterk".
Kaarten zijn te koop via de website: https://deventerschouwburg.nl/programma/coloursshrek-de-musical
Het is nu actieweek! Tot a.s. zondag 2 oktober betaal je voor kinderkaarten slechts €12,50
met de speciale code 'ezel'!

Legobouwwerk van Sverre
Michael en de draak, de scouting en de
cavalerie.
Michael is de beschermheer van de
cavalerie en de scouting.

Hartelijke groeten, Team de Vijfster.

