
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 oktober, jaargang 2022/2023, nummer 02 
 
 
 

Agenda  
 
11 oktober  Bovenbouw VO-informatieavond 
12 oktober  Kinderboekenmarkt op school 
18 oktober  Studiedag, geen lessen 
24 t/m 28 oktober  Herfstvakantie 
3 november  Informatieavond op school over mogelijke nieuwe lestijden (20.00 – 21.30 uur) 
Zie voor groepsactiviteiten info op Parro. 
 
 
 

Bericht van het team 
 
Bericht van MT en MR over stappenplan mogelijke nieuwe lestijden 
Bij dit Hoge Woord is in een apart document een bericht van het MT en de MR over het stappenplan mogelijke nieuwe 
lestijden. Graag jullie aandacht voor dat bericht. In het bijzonder wijzen we hier nog op de informatieavond over dit 
onderwerp die MT en MR organiseren op school op donderdag 3 november van 20.00 tot 21.30. Van harte welkom.  
 
Terugblik schoolkamp 
Wat was de sfeer op het schoolkamp dit jaar geweldig leuk. Op het terrein Paasheuvel in Vierhouten had onze groep alle 
ruimte om samen ontdekkingen te doen midden in de natuur. Het fietsen heen en terug ging heel goed, de spellen waren 

boeiend en het keuzewerk op donderdag was superleuk. Tijdens de 
bonte avond kwamen alle talenten van onze kinderen goed uit de 
verf. De zaal was feestelijk versierd en er waren bijzondere 
kunstwerken te zien. Tijdens de optredens werd een verhaal 
voorgelezen, mime gespeeld, gezongen en veel gedanst. Het hele 
schoolkamp was top! Iedereen die daar een steentje aan bijgedragen 
heeft, enorm bedankt!  
Er staan overigens nog een  
aantal gevonden voorwerpen  
in de hal dus ga snel kijken  
of daar iets van je kind bij zit. 
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In memoriam: René Runderkamp 
Ik kreeg bericht van het overlijden van René Runderkamp. Hij was als ouder indertijd een van de oprichters van onze 
Jenaplanschool. Ik kende René persoonlijk, omdat hij mijn volleybalcoach was. Het ging de laatste maanden helaas al 
slechter met zijn gezondheid. Toch kon hij voor de zomervakantie onze school nog een keer bezoeken tijdens de reünie. 
Hij genoot er zichtbaar van. We zijn dankbaar voor wat René voor onze school heeft betekend en wensen zijn familie 
sterkte toe met dit grote verlies van een mooi en geliefd mens. 
 
Petra Dekkers is onze vertrouwenspersoon 
Iedere school moet een vertrouwenspersoon hebben en we zijn blij dat Petra Dekkers deze taak bij ons op school wil 
doen. De vertrouwenspersoon is er bij ongewenst gedrag voor de medewerkers, maar ook voor kinderen. Als op school 
iets vervelends gebeurt, dan gaat een kind altijd eerst naar de stamgroepleider / onderwijsassistent van de eigen groep. 
Maar als dat nodig is, kan hij/zij ook naar een andere stamgroepleider, personeelslid, onze intern begeleider of naar de 
directeur gaan. Pas als het kind het gevoel heeft intern nergens terecht te kunnen met het vervelende voorval of zich niet 
goed gehoord voelt door ons personeel, kan het zich melden bij de vertrouwenspersoon en daar zijn/haar verhaal doen. 
Gelukkig is het nog nooit voorgekomen, maar het is goed te weten dat het kan. Petra doet voor de herfstvakantie een 
voorstelronde in de groepen, zodat iedereen een gezicht heeft bij de vertrouwenspersoon. Petra, fijn dat je dit wilt doen! 
 
Corona 
Het woord corona valt weer steeds vaker. Op dit moment van schrijven gelden, ook voor het onderwijs, de algemene 
coronaregels die je kunt vinden op de website van de Rijksoverheid. Daar staat onder andere dat je niet in quarantaine 
hoeft als je in de buurt was van iemand met corona, maar wel na een positieve zelftest. Om besmettingen en 
verspreiding van het virus tegen te gaan, is het volgens de overheid belangrijk om na contact met een positief getest 
persoon: extra alert te zijn op klachten, direct te testen bij klachten en contact met kwetsbaren voor 10 dagen na het 
contact met de positieve persoon te vermijden. We houden de berichten over corona verder in de gaten. Wat ontzettend 
jammer dat we hier weer mee geconfronteerd worden. 
 
Kinderboekenweek actie 
Tijdens de Kinderboekenweek van 5 t/m 16 oktober bruist het weer van de leesactiviteiten op 
onze school. Kinderboekenschrijfster Selma Noort komt op bezoek, we schrijven met de hele 
school een verhaal, we maken een toneelstuk bij een groen boek, een illustrator van 
kinderboeken geeft een workshop tekenen op school en we gaan naar een speciale 
toneelvoorstelling. Dit jaar is er ook een boekenmarkt op woensdag 12 oktober van 12.30 tot 
13.30 uur. Elk kind mag op een kleedje onder begeleiding van een volwassene op school(plein) 
kinderboeken verkopen of ruilen. Opgeven kan via Parro. Zie uitgebreide info op Parro. En 
zoals elk jaar is er weer een leuke actie tijdens de Kinderboekenweek bij de Read Shop in Epe. 
Je kunt de kassabonnen van de boeken die je daar koopt, bewaren en op school afgeven bij de 
stamgroepleider of onze bibliotheekvrijwilligers Marian en Bep. Zie het bericht hieronder: 
 
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 5 oktober t/m 16 oktober 
2022, 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 5 t/m 16 oktober 2021. 
- De verzamelde kassabonnen kunnen tot eind november 2022 ingeleverd worden bij The Read Shop Epe.  
-The Read Shop Epe telt de kassabonbedragen bij elkaar op. 
- De school mag tot eind december 2022 voor 20% van het totaal bedrag 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?! 
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Jubileum Ragnhild 
En alweer een mooi jubileum op onze school. Afgelopen maand was Rowena 25 jaar aan onze school verbonden en op 
7 oktober werkt Ragnhild 25 jaar op Jenaplanschool ’t Hoge Land. Heel bijzonder dit, vooral in deze tijd van jobhoppen. 
De inzet van Ragnhild voor onze school is buitengewoon en hartverwarmend. We bedanken je hartelijk voor je 
verbondenheid aan onze school, je collegialiteit en passie voor de kinderen. We hopen dat je nog lang aan 
Jenaplanschool ’t Hoge Land verbonden zult zijn. 
 
Kinderraad 
Als Jenaplanschool hebben we ook een Kinderraad. Na spannende verkiezingen in de groepen zijn Jolene, Sophie, 
Femke, Hugo, Jessie en Rixt in de Kinderraad gekozen. Loes zal dit schooljaar de Kinderraad begeleiden. De eerste 
bijeenkomst is inmiddels geweest en ze hebben er allemaal heel veel zin in.  
 
Japanners bezoeken onze school 
Via de landelijke Jenaplanvereniging zijn een aantal Japanners uitgenodigd om in Nederland kennis te maken met het 
Jenaplanonderwijs. In dat kader bezochten zij onze Jenaplanschool. Het bezoek vond plaats op woensdag 21 
september. Het was leuk om als onderwijsmensen uit verschillende culturen van elkaar te leren en anderen enthousiast 
te maken voor het Jenaplanonderwijs. Tevens kwamen twee stamgroepleiders van de jenaplanschool in Lelystad op 
onze school kijken om inspiratie op te doen. Ook zo dragen we als Jenaplanschool graag bij aan de verdere verspreiding 
van het Jenaplan, zelfs wereldwijd. 
 
Schoolreisjes 
Het bovenbouw-schoolkamp was een groot succes, maar de schoolreisjes in de onderbouw en middenbouw waren dat 
zeker ook. De onderbouw leefde zich uit in de speeltuin in Emst en de middenbouw had een gi-ga-groen-programma op 
camping de Jagerstee. Dank aan iedereen die hielp om deze schoolreisjes tot een onvergetelijke belevenis te maken.  
 
Krappe onderwijsarbeidsmarkt 
In veel sectoren is de arbeidsmarkt heel krap. Dat wil zeggen dat moeilijk goed beschikbaar personeel te vinden is. Zo 
ook in het onderwijs. Op veel scholen is dit schooljaar nog lang niet alle formatie opgevuld. De verwachting is dat ook wij 
als school steeds moeilijker vacatures kunnen gaan opvullen. Invalleerkrachten vinden wordt eveneens een groot 
probleem. Soms kunnen we het intern oplossen en gelukkig hebben we onze Sabrina die regelmatig beschikbaar is. 
Nieuw is Melanie Bos die bereid is om op de invallijst erbij te komen. Melanie is een ervaren Jenaplan stamgroepleider 
die recent verhuisd is van Leiden naar Epe. Fijn dat je ons af en toe kan komen helpen Melanie! Maar we zoeken nog 
meer leerkrachten. Daarom bij deze een oproep aan alle ouders om eens in jullie eigen netwerk te kijken of daar nog 
leerkrachten zijn die misschien op onze school zouden willen werken als stamgroepleider of invalleerkracht. We maken 
graag met hen kennis. Alvast bedankt voor jullie hulp. 
 
Tuindag, wie helpt mee? 
Vorig jaar was de tuindag een daverend succes. Meer dan 20 ouders hielpen toen mee om het groen op en rond het 
schoolplein te snoeien. We konden heel veel werk verzetten en vele handen maakten licht werk. Ook dit jaar willen we 
weer een gezellige tuindag houden: de datum wordt zaterdag 19 november van 8.00 tot 12.00 uur steken we met elkaar 
de groene handen uit de groene mouwen. Bij de koffie wordt voor wat lekkers gezorgd. Wie helpt er mee? Graag 
aanmelden via directie@jenaplanepe.nl 
 
Verkeer voor de school en de Heuve 
We zien duidelijk verbetering wat betreft het parkeren voor de school. Gelukkig doen steeds minder ouders dat, zodat de 
verkeerssituatie overzichtelijker en daardoor veiliger wordt. Overigens geven de verkeersborden al aan dat er niet 
geparkeerd mag worden. Keerzijde is dat het op de Heuve steeds drukker wordt en dat vraagt ook dat we rekening 
houden met de bewoners daar. 
Hieronder een dringend verzoek dat we kregen van de bewoners van de Heuve:  
 
Als bewoners van de Heuve huisnrs. 2 t/m 7 hebben we helaas moeten vaststellen dat m.i.v. het nieuwe schooljaar de 
kinderhalers en -brengers van het parkeren weer een rommeltje maken. Niet iedereen rijdt een ‘rondje de Heuve’ zodat 
de neuzen van auto’s allemaal dezelfde kant op staan, enkelen rijden hardnekkig tegen de stroom in wat tot gevaarlijke 
situaties leidt zoals slalommen tussen auto’s door. Gemakshalve wordt er dan ook gedraaid op onze opritten die geen 
deel uitmaken van de openbare weg. 

En speciaal voor de laatkomers: op de Heuve geldt ook een 30 km snelheidslimiet! 

Met vriendelijke groet namens de bewoners. 

We blijven als school samen met onze verkeersouder Magda ons best doen om van de gemeente ook structurele 
verkeersverbeteringen af te dwingen. Opnieuw is daarom de verkeersambtenaar van de gemeente Epe gevraagd om bij 
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onze school een kijkje te komen nemen. We hebben weer overlegd over mogelijke maatregelen die de 
verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Het zijn lange processen, maar als school blijven we erachter aan zitten dat er 
eindelijk maatregelen genomen gaan worden. 
 
Overblijfouders gezocht 
Opnieuw een oproep om je op te geven als overblijfouder. We krijgen op dit moment het rooster nauwelijks rond. 
Ouders, opa’s/oma’s zijn van harte welkom om ons overblijfteam te komen versterken. Er is een financiële vergoeding 
voor beschikbaar. Meld je aan door een mailtje te sturen aan directie@jenaplanepe.nl 
 
Biebouders gezocht 
Ook in onze schoolbibliotheek kunnen we versterking gebruiken. Welke ouder, opa of oma vindt het leuk om één of 
meerdere dagen/dagdelen in onze schoolbibliotheek te helpen? Graag opgeven via een mailtje aan 
directie@jenaplanepe.nl. 
 
Hartelijke groet namens het hele team, 
Johan 
 
 
 

Bericht vanuit de Ouderraad 
 
De eerste vergadering van de ouderraad in het nieuwe schooljaar heeft inmiddels plaatsgevonden. Penningmeester 
Petro heeft een korte toelichting gegeven over de begroting 2022-2023. Dit wordt ook gepresenteerd tijdens de ALV op 
23 november. Vanwege het grote succes van afgelopen jaren, vindt de ALV ook dit jaar online plaats. Een uitnodiging 
volgt nog, maar reserveer de datum vast in je agenda! 

-     Evaluatie reünie, kamp, schoolreis: De reünie was een succes, sommige OR leden waren aanwezig en hebben 
geholpen. Kamp lijkt ook geslaagd te zijn. Enkele opmerkingen worden meegenomen in de geplande evaluatie met 
de kampcommissie. Schoolreis middenbouw was erg leuk. Een paar aandachtspunten worden meegenomen naar 
volgend jaar. 

-      Interne taakverdeling OR is besproken. Andre Lazonder (voorzitter en Vader Jade, Boomhut), Petro Vosselman 
(penningmeester en vader Anni - Poema's), Christel Baack (secretaris en moeder Guus - Poema's), Sina de Graaf (lid en 
moeder Teije - Sterrenhemel), Sabrina Zwarts (lid en moeder Feline - Toverhoed Geel), Herma Dunnink (lid en moeder 
van Frank en Stella - Coolstars en Wolkenwoud), Melle de Vos (lid en moeder Ravi - Boomhut). Iedereen heeft eigen 
taken/werkgroepen waaraan deelgenomen wordt. 

-      De vergaderdata voor 2022/2023 worden vastgesteld: 31 oktober 2022 (voorbereiding ALV), 23 november 2022 
(ALV), 15 december 2022, 8 maart 2023, 17 mei 2023. Eventuele belangstellende ouders zijn welkom om aan te sluiten, 
neem contact op met or@jenaplanepe.nl voor de locatie. 

 
 
 

Kiddo’s – Peuteropvang 
en Buitenschoolse 
opvang  

 
Buiten wordt het herfst en ook bij de peuters van Kiddo’s doet de herfst langzaam haar intrede. De 
peuters zijn druk aan het spelen en ontdekken met herfstmaterialen. We hebben een echte herfsttafel en 
zingen veel liedjes over de herfst. En natuurlijk zoeken we buiten naar herfstmaterialen! 
 
De BSO-kinderen hebben zelf kunst gemaakt met scheerschuim en verf. Ze kozen een mooie kleur, 
mengden dit met scheerschuim, drukten hun papier er op en veegden het weg met de liniaal. Prachtig! 
De herfstvakantie staat al bijna voor de deur en dan hebben we op vakantie BSO Kierewam en vakantie 
BSO Kanjers weer een uitdagend programma voor de kinderen bedacht. Op www.kinderopvangepe.nl 
lees je er meer over. 
Groetjes, Team Kiddo’s  


