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Agenda  
 
13 november  Tuindag op school 
3 december  Sinterklaas op school, lessen stoppen om 14.00 uur 
 
Presentaties in de vieringen op vrijdag:  
12 nov.    Wolkenwoud, Sterrenhemel, Coolstars 
19 nov.    Toverhoed, Boomhut, Poema’s 
26 nov.    Wolkenwoud, Coolstars, Bee Happy 
 
* Let voor de agenda ook op de berichten per groep in Parro! 
 
 
 

Bericht van het team 
 
Corona 
Even dachten we dat corona achter ons zou komen te liggen, maar we zitten er volgens de nieuwsberichten in 
Nederland weer middenin. Het nadrukkelijke advies van de GGD is nu, voor zowel kinderen als ouders die op school 
komen, dat je zelf goed in de gaten houdt of je corona-gerelateerde klachten hebt. Neem het zekere voor het onzekere; 
een verspreiding van het virus op scholen kan weer grote gevolgen hebben. Graag bij binnenkomst in school je handen 
desinfecteren. Verder geldt, zoals overal, weer het dringend advies om 1,5 meter afstand te houden. Vooralsnog is er 
geen nieuw coronaprotocol voor basisscholen. Gelukkig! We houden als school nauwlettend in de gaten welke gevolgen 
eventuele nieuwe maatregelen voor onze school zouden kunnen hebben. Zo nodig komen we met een extra Hoge 
Woord. We hopen enorm dat het deze keer meevalt. 

 
Schoolreisjes en schoolthema  
Wat een prachtige schoolreisjes en uitwerkingen van het schoolthema beleven we met elkaar. 
Voluit genieten en ontdekken voor de kinderen.  
Interessante excursies in de natuur en bijvoorbeeld  
naar de politie en brandweer. Presentaties van  
verschillende beroepen op school. Wat een hoge  
ouderbetrokkenheid. Echt Jenaplan.  
Zoveel ouders leveren een bijdrage aan het  
beroepenthema. Hartverwarmend. Zo is het een thema  
van ons allemaal. 
En de schitterende foto van de verklede ouders bij de  
Jagerstee spreekt boekdelen. Zo leuk! Enorm bedankt! 
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Schoolfruit 
Dit schooljaar krijgen we weer subsidie van de EU voor het Schoolfruitprogramma. Dat betekent wekelijks vanaf 15 
november t/m 22 april gratis schoolfruit voor de kinderen. Het Schoolfruitprogramma past mooi bij ons streven om een 
Gezonde School te zijn! 
 
Tuindag 
We houden op zaterdag 13 november van 9.00 tot 14.00 uur onze tuindag op school. Fijn dat dat weer kan. We kunnen 
nog volop hulp van ouders/opa’s-oma’s gebruiken. Neem graag tuingereedschap mee. Voor een lunch wordt gezorgd. 
Vele handen maken licht werk. Geef je op: directie@jenaplanepe.nl.  
Om 12.00 uur op de tuindag hebben we een bedankmomentje voor Margrete, die jarenlang met veel passie onze 
tuinouder was. We zoeken nog een ouder/opa-oma, als opvolger van Margrete, die regelmatig onze schooltuin wil 
bijhouden. Meld je aan! 
 
Oude fietsen 
Een enkeling heeft zich naar aanleiding van ons vorige bericht gemeld voor de oude versleten fietsen in ons fietsenhok. 
Ze blijven nog even staan en worden dan per 1 december definitief verwijderd. Dus als jouw fiets erbij staat, haal ‘m dan 
snel op. 
 
Ridder Tim 
Wat genoten de kinderen van de theatervoorstelling van Ridder Tim in 
het Kulturhuis. Ze zaten op het puntje van hun stoel en zongen de 
liedjes van Ridder Tim uit volle borst mee. Zo laten we de kinderen op 
onze school ook regelmatig van een mooi stukje cultuur genieten. Top! 
 
Voorleeskampioen 
Na diverse voorrondes en de finale van de voorleeswedstrijd op onze 
school is de winnaar bekend. De jury koos Fleur uit de Coolstars tot 
voorleeskampioen. Nu gaat Fleur door naar de gemeentelijke finale en 
misschien nog wel veel verder. Succes Fleur! 
 
Nieuw koffie-apparaat 
Vanaf dinsdag 9 november zou, als het goed is, het nieuwe koffieapparaat op school moeten zijn. Het nieuwe apparaat 
werkt met koffiebonen in plaats van ‘vriesdroog’. We gaan voor lekkere koffie! Het apparaat is op proef, dus kom vooral 
proeven en geef je koffiemening. 
 
Sabrina 
We zijn erg blij dat Sabrina Zwarts-Bol, ouder van Feline in de Toverhoed, zich heeft gemeld om af en toe in te vallen als 
stamgroepleider. Die hulp van iemand met zoveel Jenaplanervaring kunnen we goed gebruiken. Sabrina heeft vele jaren 
lesgegeven in het Jenaplanonderwijs en was directrice van Jenaplanschool De Ontdekking in Apeldoorn. Ook is ze 
regiovoorzitter van de Jenaplanvereniging en lid van de Ouderraad van onze school. Daarnaast is ze bezig met De 
Droomboom, een tof creatief initiatief in de gemeente Epe. Sabrina, fijn dat je onze school bij het invallen wilt helpen! 
 
Kinderraad 
Er zijn weer verkiezingen voor de Kinderraad. Geheel in de lijn met Jenaplan overlegt de Kinderraad over schoolzaken. 
Altijd spannend voor de kinderen die daaraan meedoen. Als de leden van de Kinderraad bekend zijn, gaat het 
overleggen beginnen. Heleen zal de Kinderraad dit jaar begeleiden. Kinderen van de Kinderraad, veel succes. 
 
Ger 
Ger heeft per 1 december gekozen voor een andere baan. Ze gaat kinderen van Nederlandse ouders in het buitenland 
online het vak Nederlands geven. We bedanken Ger voor haar inzet op onze school en wensen haar veel geluk in deze 
nieuwe baan. 
Ger vertelt haar vertrek maandag 8 november in haar groep. Het vertrek van Ger heeft gevolgen voor de bemensing van 
enkele groepen. We zijn er gelukkig in geslaagd om dit helemaal intern op te lossen. Dat betekent vertrouwde gezichten 
voor de kinderen en ouders. In de maand december zal de nieuwe bemensing al deels ingaan en per 1 januari definitief. 
Zie overzichten hieronder. (Onderstreept de eindverantwoordelijke stamgroepleider van de groep) 
Toverhoed Rood: Iris, Toverhoed Geel: Marit (Hester blijft voorlopig ook betrokken bij onderbouw) 
Sterrenhemel: Ragnhild en Manon, Wolkenwoud: Rowena en Hester, Boomhut: Maaike en Loes 
Coolstars: Heleen en Sammy-Jo, Poema’s: Romi en Laura, Bee Happy: Marc en Klaas. 
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December (*verdeling dagen kan wisselen) 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  
TH Geel Hester Hester Marit Marit Marit  
TH Rood Iris Iris Iris Iris Iris 
      
Wolkenwoud Laura Rowena Rowena Hester Rowena  
Boomhut Maaike Maaike Maaike Loes Loes 
Sterrenhemel Ragnhild Ragnhild Ragnhild Manon Manon 
      
Coolstars Heleen Heleen Sammy-Jo Sammy-Jo Heleen 
Poema’s Romi Romi Romi Laura Romi 
Bee Happy  Marc Marc Marc Klaas Marc 

 
Vanaf januari  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  
TH Geel Marit  Marit  Marit Marit Marit  
TH Rood Iris Iris Iris Iris Iris 
 (+Hester)     
      
Wolkenwoud Rowena Rowena Rowena Hester Hester 
Boomhut Maaike Maaike Maaike Loes Loes 
Sterrenhemel Ragnhild Ragnhild Ragnhild Manon Manon 
      
Coolstars Heleen Heleen Sammy-Jo Sammy-Jo Heleen 
Poema’s Laura Romi Romi Laura Romi 
Bee Happy  Marc Marc Marc Klaas Marc 

 
De Heuve 
Fijn dat steeds meer ouders De Heuve kiezen om hun kind bij school af te zetten. Dat is veiliger dan de straat voor de 
school. Denk eraan dat in De Heuve tegen de klok in de straat rond gereden moet worden voor de veiligheid en om de 
verkeersstroom in goede banen te leiden. Dus rechtdoor de straat De Heuve in blijven rijden. Bedankt! 
 
Inloopuur 
We willen als school weer eens een inloopuur voor ouders/verzorgers in alle groepen doen. Het inloopuur is een 
laagdrempelige en ongedwongen manier om als ouders onder schooltijd in de groep te kijken en betrokken te zijn bij het 
werk van je kind. Hopelijk blijft dat ook in coronatijd mogelijk. Per groep worden jullie via Parro geïnformeerd wanneer 
het inloopuur wordt gehouden. 

 
Hartelijke groet namens het hele team, 
Johan 

 
 

Kerstworkshops 2021 
 
Datum: donderdag 23 december 2021! 
Sinterklaas moet nog komen, maar toch willen we jullie alvast de kerstworkshop onder de aandacht 
brengen. De kerstworkshop is een prachtige traditie op onze school. Jong en oud gaan dan in een 
bijzondere en fijne sfeer creatief met elkaar bezig. 
We gaan ervan uit dat het dit jaar gewoon door kan gaan en zijn daarom alweer op tijd begonnen met 
de voorbereidingen. Ook dit jaar hopen we het weer voor elkaar te krijgen met veel steun en hulp van 
ouders. We hebben een kleine inventarisatie gedaan onder een aantal ervaren workshop ouders en 
er is zeker draagkracht om weer mee te doen. 
We hebben daarbij ook jullie nodig en doen bij deze dan ook een oproep aan iedereen om je aan 
te melden als workshop ouder of hulp in wat voor een vorm dan ook! 
Heb je een leuk idee voor een workshop meldt dit dan via onderstaand mailadres.  
Het zou super zijn als je een idee hebt dat je deze dan ook zelf gaat uitvoeren op 23 december. Dit houdt in dat je een 
voorbeeld van je idee klaar hebt op maandag 20 december. En dat je de materialen op 23 december klaar hebt staan 
zodat je 2x ongeveer een groep van 10 kinderen in 45 minuten hun kerstcreatie kunt laten maken. 
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In de avond eten de kinderen in hun eigen groep. We organiseren dan voor de ouders een gezellig samenzijn onder het 
genot van een drankje. (Dit alles natuurlijk alleen als de coronaregels het toe laten). Na afloop sluiten we gezamenlijk 
buiten af. 
 
Veel materialen die je voor de workshop nodig hebt zijn waarschijnlijk wel op school te vinden, voor speciale materialen 
en bijbehorende kosten graag overleggen d.m.v. mail of app met de KV-groep. Er is budget. 
We hebben ook een boek liggen vol ideeën, hier kun je inspiratie opdoen. Laat het ons weten. Er zijn inmiddels al heel 
wat ouders die ervaring hebben, die kun je vast ook aanspreken. 
Mocht je niet kunnen voorbereiden maar wel kunnen helpen op 23 december, dan is dat ook erg fijn. Je wordt dan 
ingedeeld bij iemand die de voorbereiding heeft gedaan, dit kun je aangeven in de mail. 
Denk niet alleen aan knutselactiviteiten, maar ook aan dans, muziek, fotografie of iets anders wordt zeer gewaardeerd. 
Voor vragen kun je ons altijd aanschieten of mail naar, marielladereuver@gmail.com.  
In een latere nieuwsbrief volgt er weer meer informatie, 
 
KV Team: Debbie, Mariëlla, Heidi en Roosmarijn 
 
 

Raad van Toezicht 

Wie zijn wij en wat doen we? 
Voor de vakantie was er een oproep waarin gevraagd werd om twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht (RvT). 
Deze plekken zijn ingevuld door Margo Hendriks en Magda Fleurke. We willen gelijk maar van de gelegenheid gebruik 
maken om even stil te staan bij de RvT en wat doen we dan eigenlijk. 
 
De naam zegt het al, onze voornaamste taak is om toezicht te houden. Waarop we toezicht houden is wettelijk 
vastgelegd en staat ook in de statuten. Om een paar voorbeelden te noemen: geven van goedkeuring bij beleidsplan, 
begroting, jaarrekening en het maken van een jaarverslag. Het toezicht houden op de grondslag en doelstelling van de 
Stichting hoort er ook bij. Dit alles op basis van een prettige samenwerking met Johan en het gehele team. 
Daarnaast is de MR een gesprekspartner en zullen we twee keer per jaar samen vergaderen. Ook zien we de ouderraad 
en de leerlingenraad als belangrijke ondersteuning in de school. We hebben een aantal speerpunten voor ons zelf op 
een rij gezet. Dat zijn onder andere het Jenaplan gedachtegoed, hoe daar vorm aan wordt gegeven in de school, 
ouderbetrokkenheid, communicatie en gaan de kinderen blij naar school. 
 
Wanneer je meer wil weten over de Raad van Toezicht, mag je ons altijd even aan de mouw trekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de foto van links naar rechts: Frens van ‘t Zand, Maarten Heere, Magda Fleurke, 
 Margo Hendriks en Wouter van Reeven. 
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Kiddo’s – Peuteropvang en    
Buitenschoolse opvang  
 
 

 
Bij de peuters van Kiddo’s zijn we volop in de herfstsfeer. We hebben het thema Egel in 
de herfst net afgesloten. Tijdens dit thema leerden we een leuk versje over een egel en 
maakten we zelf een egel van klei. In de gymzaal probeerden de peuters te voelen 
hoeveel stekels (wasknijpers) er op hun rug zaten. Zo gingen we met elkaar tellen tot 5. 
Inmiddels zijn we bezig met het thema Spin in de herfst. We oefenen in de gymzaal om 
net zo snel als een spin te klimmen en te klauteren. Ook gaan we buiten op onderzoek 
uit, echte spinnen zoeken en van heel dichtbij bekijken. We zingen met elkaar een leuk 
liedje over de spin en maken spinnen van klei met een mooi web erbij.  
 
De BSO-kinderen vermaken zich buiten nog steeds prima. Lekker voetballen in de 
panna-kooi of klimmen op de klimtoren. 
Binnen wordt er veel geknutseld. Zo zijn er prachtige lampionnen gemaakt, alvast voor 
Sint Maarten. We zetten een lekker muziekje aan en al zingend worden de prachtigste 
creaties gemaakt. 
In de gymzaal wordt er lekker geravot, maar de kinderen vragen ook regelmatig of er 
nog aan yoga gedaan gaat worden. 
 
We hebben een nieuwe collega op de maandag- en donderdagmiddag: Mirjam. We zijn 
heel blij dat Mirjam ons team komt versterken, welkom! 
 
Groetjes, 
Team Kiddo’s 


