
 
 
Schoolbericht nr. 03 - Jaargang 45, 21 oktober 2022  

 

 AGENDA  

• Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022 – Herfstvakantie 

• Woensdag 02 november 2022 – 19.30uur Algemene Ouderavond, Regenboog 

• Vrijdag 11 november 2022  – Sint Maarten 

• Woensdag 16 november 2022 – 09.00 - 12.00 uur Open Dag Basisscholen Apeldoorn 

• Maandag 28 november 2022  – 1ste Advent 
 
 

 

 
Klas 1 Kinderboekenweek 

 
Welkom 
In Kleuterklas A verwelkomen we Javin. In Kleuterklas C verwelkomen we Bodhi en Evelijn. 
We wensen jullie een leuke tijd bij ons op school toe. 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
De herfstvakantie staat voor de deur. De herfst is ook echt begonnen als je kijkt naar de 

bomen op het plein. Allerlei prachtige kleuren en al die bladeren die van de bomen vallen.  

Ondanks dat het bijna vakantie is bruist het in en buiten de school. 

De renovatie van schoolplein is deze week echt begonnen. Sint Maarten is volop in 

voorbereiding. De rollen van het kerstspel zijn verdeeld en de ouders zijn begonnen met de 

repetities van het driekoningenspel. Fijn dat het allemaal kan dit jaar. 

Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantieweek! 
Esther Kasbergen. 



 
Klas 1 Kinderboekenweek 

 
 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Vorige week is het oudertevredenheidsonderzoek naar jullie toegestuurd. Al 44 ouders 
hebben gereageerd en de enquête ingevuld. Heel fijn! De uitdaging is om zoveel mogelijk 
ouders de enquête in te laten vullen.  Nog 100 ouders kunnen helpen met deze uitdaging om 
nog mee doen. Het invullen kost niet meer dan 10 minuten. Doen jullie mee? U heeft nog tot  
uiterlijk 28 oktober om de enquête in te vullen, zie ook de brief in de bijlage. 
www.comparant.nl/OTP Toegangscode: ATHd3361 
Alvast dank voor het invullen. 

 

Ouderbijdrage 
Half september hebben de ouders vanuit Athena de mail ontvangen rondom de 
ouderbijdrage. Van verschillende kanten is vernomen dat het niet mogelijk was om verder te 
klikken. Excuus hiervoor. Inmiddels is dat wel mogelijk. Mocht het toch niet lukken dan kunt u 
per mail contact opnemen met Karin van Veen; ouderbijdrage@vsathena.nl  

 

Algemene Ouderavond  - Regenboog op de 
Vijfster 
 
 
Wanneer: woensdagavond 2 november 19.30uur  
Spreker: Lisette Stoop.  
 
Het wordt een leuke interactieve en ook 
inhoudelijke avond. 
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Sint Maarten  
Op vrijdag 11 november vieren we weer Sint Maarten met de hele school.  

   

Essentie van het feest     
Delen. Werkelijk zien wat een ander nodig heeft. Het schenken van de helft om zelf te blijven 
staan en verder te kunnen ontwikkelen.     
Omhullen. Het licht van buiten naar binnen halen. De knol herinnert aan de warmte en het 
licht van de zomerzon.      
Een eerste lichtje ontsteken, brandend houden en het laten groeien tot een groot licht om de 
donkere winter door te komen en om het kerstkind te kunnen ontvangen.      
    
Ouders worden verwacht hun kind(eren) voor 16.30 uur naar school te brengen. 
Kleuterouders lopen mee, de kleuters verzamelen bij de kleuteringang. Klas 1 t/m 6 
verzamelt op het voorplein, de ouders  blijven op het plein met koffie/thee/koek (de vierde 
klas verzorgd voor hen een ‘herberg’). De kinderen hebben ieder hun eigen taak tijdens de 
wandelingen.  Na het lopen sluiten we gezamenlijk af met het Sint Maarten tafereel, bijgelicht 
door fakkels uit klas 6. We verwachte om 17.30 klaar te zijn.  
  
Ter voorbereiding nemen de kleuters en kinderen uit klas 1, 2 en 3 een knol of 
pompoen mee maar school. Er komt een kraam van de Hogekamp op het plein waar 
kinderen een knol of pompoen kunnen kopen. Zie voor meer info het bericht van 
Hoogekamp. 
  
En ter voorbereiding: wie van de ouders zou het schimmenspel willen spelen? Het is een 
stil spel in het donker met de fakkels van klas 6 eromheen. Een bedelaar, Sint Maarten en 
een ‘kokosnotenpaard’, drie ouders is genoeg. We oefenen het één keer met Martine.  
Graag melden bij Martine, leerkracht klas 3, als je dit wil 
doen: m.vandenouwelant@vrijeschoolapeldoorn.nl of even naar binnen lopen in klas 3.  
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Marktkraampje aardevruchten & pompoen voor Sint Maarten – door Hooge Kamp 
 

 
 

Woensdag 2 november om 12.45uur  
op het grote plein verkoop. 

 
 

Naast de knollen, bollen en pompoenen, per soort een stukprijs, variërend tussen € 1,50 en 
€ 2,50/3,00 - graag betalen met kleingeld, is er ook een inkijkje in de groente en 
fruitpakketten die de Hooge Kamp wekelijks levert - ‘pakketten-to-go’ zijn er om een keer uit 
te proberen en (s)maakt wellicht naar meer! 
 
Door het jaar heen is de Vrije School ook afhaalpunt voor de groente en fruitpakketten. De 
Hooge Kamp Is een biologisch dynamische tuinderij de Hooge Kamp (gelegen in 
buitengebied van noordoost Apeldoorn) - de pakketten worden gevarieerd samengesteld en 
volgen het seizoen. Elke week vergezeld met een nieuwsbericht in de mail met foto’s, 
nieuws/meeleven met het werk op de tuin & recepten. 
 
Donderdagochtend wordt wekelijks geleverd op de Vijfster en staan de pakketten onder de 
kap van de fietsenstalling. 
Vrijdag is er een grote bezorgronde door geheel Apeldoorn op ruim 16 afhaalpunten 
verspreidt over de wijken: donderdag leveren in de regio Epe - Vaassen - Heerde. 
 
Nieuwsgierig!? 
 
Tussen Sint Jan en Sint Michaël kan een proefabonnement met korting geproefd worden. 
Marktgroet, Reni 
 
 



 

 
 
Renovatie schoolplein is gestart 
Renovatie van het schoolplein is deze week echt gestart op het achterplein. Heel bijzonder 
dat het echt gaat gebeuren.  
 
Klas 6 heeft vandaag de armen uit de mouwen gestoken en meegeholpen puin te ruimen. 
Komende weken zullen ouders, medewerkers en leerlingen van de Vijfster klussen doen 
samen met het bedrijf Geerdink. 
 
In verband met de veiligheid is het verzoek aan alle ouders de kinderen niet op het 
achterplein op te halen. 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 



Ziektevervanging 
Op de Vijfster hebben we, net als in veel andere sectoren, regelmatig te maken met ziekte. 
Dat kan corona zijn, maar ook gewoon een griep. Op dit moment hebben we twee 
invalleerkrachten Marleen en Annemieke en lukt het best goed de vervanging te regelen. Er 
kan een tijd komen dat het niet altijd lukt en jullie de vraag krijgen kinderen thuis te houden. 
De school zal proberen het leed in die tijden zoveel mogelijk te verdelen als dat mogelijk is, 
door de klassen om de beurt een dagje thuis te laten zijn.  
 
 
Draaiboek sectorplan corona 
Vanuit de overheid moet elke school in Nederland een draaiboek klaar hebben liggen. Ons 
draaiboek is klaar. Samen met de Medezeggenschapsraad hebben we van de week de 
puntjes op de i gezet en hier en daar nog een aanpassing gemaakt. Het draaiboek spreekt 
over 4 fasen (donkergroen, lichtgroen, oranje en rood). Mocht het zover komen dat het 
draaiboek gebruikt gaat worden, dan neem ik jullie t.z.t. in elke fase mee. Hopelijk hebben 
we het niet nodig. Mochten ouders interesse hebben in het draaiboek, dan kunnen ze een 
mail sturen aan: adminsitratie@vrijeschoolapeldoorn.nl  
 
 

  

 
Oproep vanuit de leerlingenraad 
De leerlingen van de school zijn op zoek naar tweedehands ballen  
(voetballen, tennisballen, zachte ballen enz.) voor de pauzes.  
Ballen die toch ergens ongebruikt in schuurtjes liggen. 

Wilt u die meegeven aan uw kind? 

Alvast hartelijk dank namens de LEERLINGENRAAD 

 

Dure rekeningen in tijden van crisis  
Afgelopen periode hebben we in de verschillende overleggen even stil gestaan bij de huidige 
situatie rondom gasprijzen, benzineprijzen en de boodschappen die steeds duurder worden. 
Dat betekent dat het voor sommigen onder ons best moeilijk kan zijn om in deze tijd rond te 
komen. Niet kunnen rondkomen is niet iets waar je graag over spreekt. Ouders die in de knel 
zitten en behoefte hebben aan een gesprek hierover, mogen altijd binnenkomen bij mij 
(Esther). De school kan meedenken en misschien iets betekenen.  
Een ouder geeft de tip van een website waar je als huishouden aan kunt kloppen en hulp kan 
vragen rondom het energievraagstuk https://www.de-a.nl/je-huis/energieconcierge/. 
Daarnaast bestaat er een ouderapp waar kleding wordt geruild of voor een klein prijsje wordt 
verkocht. Veel ouders van de Vijfster maken hiervan gebruik. Mariëlle (de moeder van Puks, 
klas 2) is beheerder en kan ouders toevoegen aan de groep. 
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Kinderboekenweek 

Op allerlei manieren zijn de klassen bezig geweest met de Kinderboekenweek. Zo heeft klas 

5 bij de kleuters voorgelezen, heeft klas 6 boeken verteldozen gemaakt, is klas 1 op pad 

geweest in het kader van Giga Groen en hebben opa’s en oma’s voorgelezen in klas 2. 

 

 
klas 6  

 

 



 

 

  



 
Klas 6 Drakenoog 

 

Afsluiting van de Kinderboekenweek in Apeldoornse bibliotheek 
Melle en Yinthe waren erbij 
We liepen door de bieb naar het museum en gingen in een zaal zitten. 
We begonnen met de auteur en de illustrator.  
Zij kwamen ons iets vertellen over het boek Bob Popcorn. 
Daarna leerden we Bob Popcorn tekenen. En toen deden we een quiz om te kijken welke 
Bob Popcorn je was. Ik was ‘Karamel’ en Melle was Bob Popcorn ‘Pizza’.  
Daarna gingen we naar de uitreiking. We zagen hoe het uiltje werd gegeven aan de schrijver 
en de auteur. Het uiltje is een prijs. 
Daarna gingen we popcorn eten uit een zelfgemaakt bakje.  
Voor degene die dat leuk vinden: zo teken je een Bob Popcorn: 
 
 

 
 

Groetjes van Yinthe 



Aanrader van ouder: Herfstvakantie Uitje  

 
 

 



 
 

Hartelijke groeten, Team de Vijfster. 
 
 

 
 

 
 

Klas 5 
 

 


