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Agenda  
 
4 oktober:  studiedag, geen les 
8 oktober:   theatervoorstelling ob, mb in Kulturhus: Ridder Tim 
18 – 22 oktober:  herfstvakantie 
* Let voor de agenda ook op de berichten per groep in Parro! 
 
 

Bericht van het team 
 
Coronamaatregelen verder versoepeld 
Wat fijn dat de overheid nu eindelijk besloten heeft om de meeste coronamaatregelen sterk te versoepelen. Opvallend 
aan de actuele situatie is wel dat de meeste coronabesmettingen volgens het RIVM na de zomervakantie op scholen 
voorkomen en dat veel basisscholen de afgelopen weken alweer hele groepen naar huis moesten sturen. Ook steekt de 
griep weer op. Ondanks dat is voor de basisscholen door de overheid en alle landelijke onderwijsorganisaties een nieuw 
coronaprotocol gemaakt met versoepelingen. De meest recente versie van het protocol voor de basisscholen vinden 
jullie op de website: https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/ 
Daarin staat ook de beslisboom als kinderen corona-gerelateerde gezondheidsklachten hebben en de versoepelde 
regels rond groepen naar huis sturen bij een coronabesmetting.  
Voor onze school hebben we in overleg met het team en de MR besloten dat conform de nieuwe regels alle 
coronamaatregelen over afstand en aanwezigheid in school opgeheven zijn per 25 september. Dat betekent dat ouders 
weer van harte welkom zijn bij de viering en ’s morgens tot 8.45 uur (in verband met start werk groep 3 in de hal) aan de 
stamgroeptafel in de hal. Ook kunnen ouders weer hun kinderen kort tot in de groep brengen als ze dat willen. Omdat de 
tijd van brengen 10-15 minuten duurt is er automatisch spreiding bij het brengen. Bij het ophalen blijven we graag nog 
als extra uitgang de nooddeuren gebruiken zodat we niet met grote groepen opeengepakt in de smalle gangen komen te 
staan. Na het halen van je kind, ben je natuurlijk altijd nog welkom om even binnen in het lokaal te kijken of iets te 
vragen. Je kunt zonder afspraak de school in. Keuzewerk met ouders en werkgroepen van ouders die helpen op school 
kan weer zonder beperkingen doorgaan.  
Wat enorm fijn is dit! 
 
Bas stelt zich voor 
Bas is onze nieuwe gymleerkracht in samenwerking met de RSG. De reacties  
op zijn lessen van kinderen en ouders zijn heel enthousiast. Iemand zei: “Zijn  
gymlessen zijn echt de top van hoe gymnastiek kan zijn”. Hij stelt zich hieronder  
graag even aan jullie voor: 
Mijn naam is Bas van Beek, ik ben 46 jaar, getrouwd en heb 2 kinderen van  
12 en 16 jaar oud. 
Komend jaar ga ik de gymlessen verzorgen op Jenaplanschool 't Hoge Land.  
Naast deze gymlessen geef ik ook sport op de RSG N.O. Veluwe. Dit doe ik al  
22 jaar met heel veel plezier. Zoals je zou mogen verwachten van een sport- 
docent vind ik sporten erg leuk, als wedstrijdsport beoefen ik hardlopen en  
wielrennen. In mijn vrije tijd ga ik ook graag windsurfen, wakeboarden of skiën. 
Ik kijk er naar uit om dit schooljaar leuke gymlessen te geven met mooie dingen  
erin zodat iedere leerling met plezier naar de gymlessen komt, ongeacht of het  
kind sportief is of niet. 
 
Nieuw koffiezetapparaat 
Ons koffiezetapparaat in de hal is afgeschreven en dus kunnen we op zoek  
naar een nieuw koffiezetapparaat. De wens van alle koffiedrinkers is om te gaan  
voor lekkere koffie. Dus komt er binnenkort een nieuw bonenapparaat op proef.  
Van harte uitgenodigd aan de stamgroeptafel ’s morgens tot 8.45 uur (dat is de  
starttijd van werk groep 3 in de hal) om het gesprek aan te gaan met een kopje  
koffie erbij. Proef je mee? 
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Overstap van Cito naar IEP toetsen 
We hadden al de IEP-eindtoets en we gaan dit schooljaar ook van Cito-tussentoetsen over naar IEP-tussentoetsen. 
Deze toetsen zijn de laatste tijd zeker zo goed geworden als de Cito-toetsen, ze zijn kindvriendelijker en passen beter bij 
ons soort onderwijs. Zo komt onze toetsing op één lijn.  
 
Tuindag 
We organiseren binnenkort weer een tuindag. Alle ouders zijn uitgenodigd om te komen helpen met snoeien, schoffelen 
enzovoort. Fijn dat dat ook weer kan. De datum van onze tuindag is zaterdag 13 november van 9.00 – 14.00 uur. Noteer 
deze dag in je agenda en geef je op door een mailtje te sturen naar directie@jenaplanepe.nl. Er moet best wat 
gebeuren, dus helpen jullie mee? Graag! 
 
Zoon van Marc thuis 
Blij om te kunnen melden dat Sebastian, de zoon van Marc, van het ziekenhuis naar huis mocht gaan. Mooi om nu ook 
thuis van Sebastian te kunnen genieten. Heel veel geluk met elkaar gewenst. 
 
Afscheid Nicolet 
Op vrijdag 24 september namen we met een speciale viering afscheid van Nicolet. Met veel plezier heeft Nicolet zo’n 8 
jaar op onze school gewerkt. Ze gaat verder op de Jenaplanschool De Phoenix in haar woonplaats Zwolle. Nicolet, veel 
succes op je nieuwe school. 
 
Bovenbouwkamp 
Wat was het een geweldig leuk bovenbouwkamp midden in de 
natuur. Met veel verschillende activiteiten was het heel 
afwisselend. Alle teamleden en ouders die geholpen hebben 
om dit kamp weer een groot succes te laten worden: 
BEDANKT! 
 
ALV Oudervereniging 
De datum van de Algemene Leden Vergadering van de 
Oudervereniging is bekend: 3 november vanaf 20.00 uur. De 
avond wordt georganiseerd door de Ouderraad. Om vast in je 
agenda te noteren. Van harte aanbevolen. 
 
Kapotte fietsen in ons fietsenhok 
Wim heeft weer een aantal kapotte fietsen apart gezet in het fietsenhok. Dit zijn fietsen die al lange tijd kapot en 
ongebruikt daar staan te verroesten. Kijk even of zo’n fiets van jou is en neem die mee naar huis om te repareren. Dit 
schooljaar werken we samen met de Ouderraad aan een nieuw fietsenhok.  
 
Schoolfotograaf 
Onze schoolfotograaf meldt dat de gemaakte foto’s van voor de zomervakantie nog te bestellen zijn. 
 
Hoofdluizen 
Heel vervelend dat er bij een aantal kinderen hoofdluis was gevonden. Hulde aan onze luizenpluismoeders voor hun 
werk. Voor thuis is het belangrijk om regelmatig te blijven controleren en de luizen te bestrijden. Zo help je jouw kind en 
alle andere kinderen op school. 

 
Buitenkeuken 
Wat een mooie buitenkeuken is er gemaakt op het 
schoolplein bij de Toverhoed. Met dank aan de ouders 
die hierbij geholpen hebben, worden nu elke dag verse 
zandgebakjes gebakken. 
 
Uit de stamgroepavonden 
Fijn dat er zo’n goede opkomst van ouders was op 
onze stamgroepavonden. Enkele vragen/opmerkingen 
die ik hier graag ook schoolbreed wil noemen: 
 
* Handleiding Parro: Er zijn veel positieve reacties op 
Parro. Op verzoek van enkele ouders bij dit Hoge 
Woord nog een handleiding Parro. Denk voor het 

ontvangen van foto’s aan de privacy-voorkeuren. 
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* Halloween: Enkele ouders gaven aan dat het soms wat te eng is voor jonge kinderen in school als oudere kinderen op 
Halloween met bijvoorbeeld doodsmaskers en bloed 
rondlopen. Dus als je met Halloween jouw kind verkleed naar 
school laat gaan, wil je dan erop letten dat de outfit jonge 
kinderen niet bang maakt. 
* Parkeren: Nogmaals het verzoek om niet te parkeren langs 
de weg aan de voorkant van school. Daar parkeren zorgt 
onnodig voor gevaarlijke verkeerssituaties. Het bord aan de 
weg is duidelijk: parkeren is verboden. Parkeer aan de Heuve 
of even op het parkeerterrein van de RSG of kom als dat kan 
op de fiets. Het gaat om de veiligheid van onze kinderen!  
* Honden op het schoolplein: Sommige ouders nemen een 
hond mee naar school om die dan bijvoorbeeld meteen 
daarna ergens in het bos uit te gaan laten. Vaak blijven die 
ouders met hun hond aan de weg, maar soms komen ze ook 
op het schoolplein tussen de kinderen staan met hun hond. 
Ouders vroegen wat de regel is. De regel is om voorzichtig te 
zijn met honden bij de kinderen. Honden mogen niet binnen in school en moeten buiten kort aangelijnd zijn. Let vooral op 
met honden bij kleine kinderen. Als iedereen daarop let zal het vast goed gaan. 
 
Actie kinderboekenweek 
Het is weer bijna kinderboekenweek. Het thema is: Worden wat je wil. De kinderen van de ob en mb gaan dit jaar naar 
het Kulturhus om een superleuke theatervoorstelling te bekijken. En dan is er ook weer de jaarlijkse actie waarbij jullie 
kunnen sparen voor onze schoolbieb. Hieronder de brief van de Read Shop. Van harte aanbevolen! 
 
Sparen voor de schoolbieb 
Wij willen graag het lezen van kinderboeken stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te 
vullen. Dan wordt lezen vanzelf een feest want leesplezier begint op school en bij The Read Shop in Epe. 
Daarom kun je, ook dit jaar weer, tijdens de Kinderboekenweek, van 6 oktober t/m 17 oktober 2021, bij The Read Shop 
Epe sparen voor de schoolbibliotheek. 
Sparen voor de schoolbieb is een fantastische manier om de schoolbibliotheek uit te breiden. Samen met de ouders, 
opa’s en oma’s, familie etc. kun je kassabonnen sparen van kinderboeken, gekocht bij onze Read Shop in Epe. 
Hoe meer ouders, opa’s en oma’s, familie etc. er meedoen, hoe meer boeken de school kan uitzoeken. 
- Ouders kopen een kinderboek bij The Read Shop in Epe en leveren de kassabon in op school. 
- De kassabonnen worden verzameld van 6 oktober t/m 17 oktober 2021. 
- De verzamelde kassabonnen kunnen tot 27 november 2021 ingeleverd worden bij The Read Shop in Epe. . 
-The Read Shop Epe telt de kassabonbedragen bij elkaar op. 
- De school mag tot 20 december 2021 voor 20% van het totaalbedrag leesboeken uitzoeken in The Read Shop Epe om 
de schoolbieb aan te vullen. 
Read Shop Epe 
Hoofdstraat 77 
8162 AC, Epe 
Doen jullie weer allemaal mee?! 
 
 
Hartelijke groet namens het team 
Johan 
 
 

 
 

Kiddo’s – Peuteropvang en    
Buitenschoolse opvang  

 
De afgelopen weken is er bij de peuters gewerkt aan het thema ‘Welkom’. Een fijn begin van het  
nieuwe jaar. We herhalen alle regeltjes en afspraken weer even, we leren elkaars namen kennen en  
ontdekken welk speelgoed waar opgeruimd wordt. 
Tijdens de laatse week van ons thema Welkom hebben we in de kring we het spelletje “een zonnetje  
voor” gedaan. Door middel van een raadsel moesten de peuters raden voor welk kind het zonnetje was.  
Daarna hebben ze de zon geplakt en geknipt.  
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We hebben ook een stoere gymles gedaan. Wat fijn dat we regelmatig in de gymzaal 
kunnen zijn! 
 
Bij de BSO wordt er nog steeds veel buiten gespeeld. Wat boffen we met het weer. 
We maken dankbaar gebruik van de prachtige buitenkeuken!  
 

 
Hartelijke groet, 
Team Kiddo’s 

  
 
 


