
 

Nieuwsbrief                    

Ouderavond ‘sociale media en online veiligheid’ 
Op 18 maart hebben wij de informatieavond ‘sociale media en online 
veiligheid’ gehouden. De ouderavond werd door een kleine 20 ouders 
bezocht. Bijna alle jongeren maken gebruik van het internet. Thuis, op 

school en op straat via hun smartphone. Naast alle goede dingen heeft het 
internet ook haar mindere kanten. Jongeren zetten veel informatie over 
zichzelf en anderen online en overzien hiervan vaak de gevolgen niet. Ook 
met pesten en dreigen gaan jongeren soms veel te ver. Hoe ouders en 
school dit gedrag kunnen voorkomen en aanpakken is deze avond aan de 
orde geweest. Tevens is er in groep 7/8 een voorlichting geweest hoe om te 

gaan met sociale media en online veiligheid. 
 
 

Raad van Wijze Moeders  
In de vorige nieuwsbrief hebben de “Wijze Moeders” zichzelf voorgesteld. 

De Raad van Wijze Moeders is een groepje moeders die met name in de 
onderbouw werken aan thema’s als kennismaking en onderling respect. 
Centraal staat het thema: kennismaken met andere ouders in de groep van 
je kind.  
In het kader hiervan is op woensdag 6 maart een spelletjesochtend 

georganiseerd door een deze moeders. Ouders hebben samen met hun kind 

deelgenomen aan de verschillende spelletjes die door de deze moeders 
waren georganiseerd in het kader van ontmoeting en kennismaking. Na 
afloop hebben veel ouders gebruik gemaakt van de gelegenheid om met 
elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Naast het doel elkaar beter te 
leren kennen heeft deze ochtend in het teken gestaan van onderling 
‘respect’ tussen zowel ouders als kinderen. In juni zullen de moeders 
nogmaals een activiteit organiseren en hopen wij wederom zoveel 

enthousiaste ouders en kinderen te mogen verwelkomen. 
 
 

AftersCool  
AftersCool een middag vol sport en beweeg plezier! Tring, de bel gaat! 
Kinderen rennen de school uit en zien een schoolplein vol met 
sportmaterialen. Het team van HeelEpeBeweegt vangt de kinderen op en 
laat kinderen ervaren hoe leuk het is om samen te bewegen. Verschillende 
sporten en spellen passeren de revue. De drempel om mee te doen is heel 

laag, opgeven is namelijk niet nodig.   
  
De school, ouders en de kinderen waren erg enthousiast over de AftersCool 
in het schooljaar 2017/2018. De buurtsportcoaches van Heel Epe Beweegt 
komen tot de zomervakantie 2019 iedere week bij een andere school uit 
gemeente Epe langs voor de AftersCool-activiteiten.   
  

Het team van HeelEpeBeweegt was gisteren bij ons op school en komt op 2 
juli 2019 weer voor de gave AftersCool!  
  
 
 
 

Agenda  

25-29 maart                                  

Week van het geld                   

Week van de techniek  

27 maart                                  

Studiedag team, alle leerlingen vrij  

3 april                                            

De grote rekendag  

10 april                                                 

open dag  

11 april                                             

Palmpasen  

12 april                                              

Koningsspelen  

16-18 april                                      

Eindtoets groep 8  

18 april                                     

Paasviering  

19 april                                    

Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij  

22 april                                        

Tweede Paasdag, alle leerlingen 

vrij 

 

 

 

 



 
Dit is handig om te weten:  
 
•  Wanneer is de AftersCool? Houd de poster, nieuwsbrief en de planning op uw school in de gaten.  

•  Laat de kinderen een kleine hap en een flesje/bidon meenemen.  

•  De middag zal duren tot 75 minuten na schooltijd.  
•  Bij slecht weer gaat de AftersCool helaas niet door.  
 
 

Schermtijd per dag 
Veel ouders worstelen met de vraag: hoe lang mogen kinderen op de tablet, smartphone of (spel)computer 
spelen? Om antwoord op die vraag te geven, moet je ook kijken naar hoeveel tijd ze NIET achter een beeldscherm 
doorbrengen. Schermtijd zou namelijk in balans moeten zijn met andere activiteiten, zoals sporten, buiten spelen, 
een boek (voor)lezen, samen een spelletje spelen, huiswerk maken, knutselen en/of tekenen, slapen, samen eten 
en een praatje maken. 

 
Toch willen de meeste ouders graag een concreet antwoord. Daarom hieronder een richtlijn:  

 

Even voorstellen   
Sinds ongeveer twee jaar kom ik met enige regelmaat op de Gerardus Majella school om 
met het team mee te denken als er vragen zijn over het gedrag of de leerprestaties van 
leerlingen. Mijn naam is Susanne Bruning en ik ben orthopedagoog en leerkracht. 
Voor de invoering van Passend Onderwijs (2014) was ik werkzaam als ambulant begeleider 
vanuit het Speciaal Onderwijs. Ik kwam toen op reguliere scholen om daar leerkrachten 
met leerlingen met een zogenaamd ‘rugzakje’ te begeleiden en ondersteunen. Met de 

invoering van Passend Onderwijs zijn de rugzakjes verdwenen. In eerste instantie is de 
ambulante begeleiding overgenomen door het samenwerkingsverband (Zeeluwe) en kon ik 
van daaruit de begeleiding op de scholen voortzetten. Ook dat is inmiddels gestopt omdat 
ervoor gekozen is om op lokaal gebied de samenwerking te zoeken tussen de scholen 

onderling. Alle scholen in de gemeente Epe en tevens de gemeente zelf vinden dit een goed initiatief en zo zijn we 

al enkele jaren bezig om het Expertise Centrum Epe een zinvolle en gezamenlijke invulling te geven. Eén van de 
onderdelen van het Expertise Centrum Epe is dat er op de reguliere scholen deskundigheid vanuit het Speciaal 

(basis) Onderwijs beschikbaar blijft. Dit is namelijk een van de opdrachten van Passend Onderwijs; de kennis 
vanuit het Speciaal Onderwijs naar de reguliere basisscholen brengen. Heel concreet betekent dit meedenken wat 
er voor een leerling nodig is om onderwijs te 
kunnen volgen en het kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Soms sluit ik hiervoor aan bij gesprekken, 
soms observeer ik in de groepen en soms wordt er een intelligentie onderzoek afgenomen. Hiervoor is altijd de 
toestemming van ouders nodig. Ik kom zodoende op bijna alle scholen in de gemeente Epe en ben hier twee 

dagen per week mee bezig. De andere twee dagen werk ik als orthopedagoog bij de Stichting Volare 
(Verschoorschool Nunspeet en de Van der Reijdenschool Epe). De kennis en ervaringen die ik opdoe in het 
Speciaal Onderwijs vormen de basis voor de adviezen die ik geef. Wat werkt in het Speciaal Onderwijs en hoe 
kunnen we dat in het regulier onderwijs toepassen? Doel van mijn werkzaamheden op de reguliere basisscholen is 
dat leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen en op de reguliere school kunnen blijven. Helaas leert de 
ervaring ook dat voor een enkele leerling dit niet haalbaar is en er dan toch gedacht moet worden aan het 



Speciaal (basis) Onderwijs. Of dat een tijdelijk arrangement nodig is, de Ondersteuningsgroep. Dit is eveneens 
een activiteit van het Expertise Centrum Epe. In de ondersteuningsgroep komen kinderen uit het regulier 
onderwijs om tijdelijk extra begeleiding te krijgen of om meer zicht te krijgen wat de leerling kan helpen in 
zijn/haar ontwikkeling. Dit is altijd kortdurend en de leerling blijft ingeschreven staan op zijn/haar 

eigen school. 

 
Mocht u vragen aan mij hebben of nader kennis willen maken, geeft u dit vooral aan bij Carin Bijloo, uw intern 
begeleider. De afspraken met mij lopen altijd via de intern begeleider. 
 
Vriendelijke groeten, 
Susanne Bruning 

 

 

Nieuws uit de AC  
"Regelmatig doen wij een oproep voor uw hulp, wij zijn dan ook erg blij met alle hulp die dan gegeven wordt. 
Onlangs hebben een aantal ouders 25 nieuwe Palmpaasstokken gemaakt. Erg fijn, mede namens de kleuters 
bedankt!! 
 
Maar ook hulp vanuit huis, door uw online aankopen via Sponskliks te laten verlopen, waarderen wij zeer. Mocht u 

uw kledingkast weer aanvullen met nieuwe voorjaarskleding of uw tuin weer gezellig gaat maken, denk dan ook 
weer aan Sponsorkliks: www.sponsorkliks.com of via de App Sponsorkliks." 
 

 
Stichting Present  
Stichting Present maakt de verbinding tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen 
die daardoor geholpen kunnen worden.   
  

In de gemeente Epe wonen nieuwkomers, mensen die oorspronkelijk niet uit Nederland 
komen maar wel een verblijfsvergunning hebben om in Nederland te blijven wonen. Deze mensen zijn hard bezig 
de Nederlandse taal en onze cultuur te leren kennen. Present heeft een nieuw project: ‘Meet & Connect’ om de 
ontmoeting met deze nieuwkomers tot stand te brengen.    
 
Met het project ‘Meet & Connect’ wil Stichting Present de verbinding maken tussen Nederlandse gezinnen en 
nieuwkomers. Dit doet men door inwoners uit Epe, Vaassen, Emst en Oene in contact met elkaar te brengen. De 

gezinnen/personen worden voor een periode van één jaar aan elkaar gekoppeld. In dit jaar is er regelmatig 
contact en worden er dingen ondernomen, zoals een berichtje sturen, koffie drinken of samen boodschappen 
doen.  
  

Om meer bekendheid te geven aan het project organiseert Stichting Present op maandag 25 maart a.s. een 
informatieavond. De informatieavond zal plaatsvinden in de Regenboogkerk, Dr. van Voorthuysenstraat 6 in Epe. 

Inloop vanaf 19.00 uur, de avond start om 19.30 uur. Opgave is niet nodig. U bent van harte welkom.   
  
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Arnolde Spierenburg of Margreet de Jonge.  
  
Present Epe-Heerde  
Arnolde Spierenburg - 06-23571191  
Margreet de Jonge    - 06-44193357   

Projectcoördinatoren Meet & Connect 
 

 

Palmpasen gezinsviering  
Op zondagmorgen 14 april om 10.00 uur is de gezinsviering voor Palmpasen in de Martinuskerk te 
Twello. 
Op vrijdagmiddag 12 april, van half vier tot half vijf, maken we Palmpasenstokken in de Klepel, 
Kerklaan 18. Voor alle kinderen uit de parochie. Dus niet alleen voor de communicanten. 

Daar hoeft geen materiaal voor aangeschaft en meegebracht te worden.  
De parochie zorgt voor al wat nodig is, o.a. voor kale palmpaasstokken en voor de versiering van 
de stokken. En uiteraard is er iets te drinken. 
De kinderen laten hun versierde Palmpaasstok met een naamlabel in de Klepel staan tot en met 
zondagmorgen. De parochie zorgt ervoor dat de stokken op Palmzondag 14 april in de kerk staan. 
  
Graag opgave per mail vóór 8 april: secretariaat@franciscusenclara.com 
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