
 

Nieuwsbrief                   

Beste ouders/verzorgers, 
 
We zijn weer begonnen! Wat fijn om alle kinderen weer op school te mogen 
begroeten, we hebben ze gemist. We hopen van ganser harte dat we open 
kunnen blijven en dat eventuele besmettingen onze school zullen overslaan. 
We vragen u als ouders dan ook mee te blijven denken en werken met de 
gemaakte afspraken. Mocht u twijfelen over de gezondheid van uw kind of u 
zelf, neem dan het zekere voor het onzekere. Het is in ons aller belang! 
Tevens willen wij u vragen uw kind thuis te houden, in elk geval de eerste 
dag, wanneer blijkt dat hij of zij binnen uw eigen netwerk of bij de sportclub 
in contact is geweest met iemand die positief is getest. Dit geeft ons de tijd 
en ruimte om met de GGD uit te zoeken wat de vervolgstappen zijn. De GGD 
zal dan ook contact met u opnemen in het kader van bron- en 
contactonderzoek. Voor alle duidelijkheid: wanneer een klein aantal kinderen 
thuis in quarantaine zit, kunnen we aan hen geen online les geven in 
combinatie met de lessen op school. Wel kunnen deze kinderen vanuit huis in 
Snappet en werkboeken werken.  

Helaas zijn we nog steeds gebonden aan richtlijnen en beperkingen. We 
werken in cohorten en proberen de groepen zo min mogelijk te doorbreken. 
Dat heeft consequenties voor de interne organisatie en ons lesprogramma, 
maar ook voor zaken als uitjes en het houden van vieringen. Waar mogelijk 
laten we externen toe in de school wanneer dit in het belang is van de 
ontwikkeling van onze leerlingen en de school. Leerkrachten houden 
onderling de 1,5 meter in acht en iedereen hanteert de hygiëne- en ventilatie 
richtlijnen. 

Mocht het nodig zijn weer over te gaan op het online lesgeven dan proberen 
wij lering te trekken uit de afgelopen periode. Wanneer wij kijken naar de 
uitkomsten van de vragenlijst n.a.v. onderwijs op afstand dan mogen we 
concluderen dat het overgrote deel van de ouders tevreden is over het 
gegeven thuisonderwijs. Gemiddeld geven ouders een 8 voor de organisatie, 
het contact en de communicatie van de school. Voor bijna iedereen was het 
duidelijk wat zijn of haar kind moest doen. Met de meeste kinderen is het 
goed gegaan, al geeft een aantal ouders aan dat hun kind zijn/haar 
klasgenoten en de school gemist heeft. Daarnaast geeft een aantal ouders 
aan dat de combi ‘werken en lesgeven’ voor hen soms lastig was te 
organiseren. Uit de vragenlijst is ook gebleken dat ouders zich zorgen maken 
over achterstanden, de sociale ontwikkeling van hun kind en over of de 
gegeven stof wel op de juiste manier is aangeboden. 

 

Agenda  

 

5 maart 

Rapport mee 

8 - 19 maart 

10-minutengesprekken 

15 - 19 maart                                                     

Week van de Lentekriebels   

17 maart                                          

juf Trudy jarig                            

AC vergadering 

22 maart                                    

Start Week van de Techniek  

26 maart                               

Palmpasen  

1 april 

Paasviering 

2 april                                       

Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij                               

5 april                                 

Tweede Paasdag, alle kinderen vrij  

23 april 

Koningsspelen 

 

 

 

 

 

 



 

Soms is er strijd geweest met kinderen, wat thuis de nodige spanning opleverde. Daarnaast is er een aantal ouders 
dat aangeeft dat het thuiswerken meer vrijheid voor hun kind betekende, zodat er meer tijd was voor spel of 
hobby’s.  Sommige ouders vonden het aangeboden werk precies genoeg. Anderen vonden het wat teveel, enkelen 
hadden liever vaste lesmomenten gezien en weer anderen geven aan dat flexibiliteit beter te combineren is met hun 
thuiswerkzaamheden.  

Tenslotte heeft één derde van de ouders aangegeven deel te willen nemen aan een online klankbordmiddag, wat 
duidt op een grote betrokkenheid van de ouders van deze school. Die middag gaan we dus zeker organiseren. Hoe 
en wanneer krijgt u nog te horen. Alvast bedankt voor alle gegeven input en het vertrouwen dat u in de school heeft. 

Ingeborg Harleman 

 
Vakantierooster 2021-2022 
Het vakantierooster voor schooljaar 2021-2022 is vastgesteld door de GMR:  
 
Vakantie Datum 

Start schooljaar 30 augustus 2021 

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 

Paasmaandag 18 april 2022 

Meivakantie (incl. Koningsdag) 25 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaart (+ extra vrije dag) 26 en 27 mei 2022 

Pinkstermaandag 6 juni 2022 

Zomervakantie  9 juli t/m 21 augustus 2022 

 
 

Week van de Lentekriebels  
In de week van 15 t/m 19 maart is het de nationale week van de 

lentekriebels. De Week van de Lentekriebels brengt relationele en 

seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de 

aandacht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. De school 

wordt hierin ondersteund door de regionale GGD. We kunnen ons 

voorstellen dat u een aantal vragen heeft over de invulling van 

deze week en het geven van relationele en seksuele vorming. 

Hieronder hopen we een aantal van deze vragen te kunnen 

beantwoorden. 

Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig? 

Kinderen hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. Uw zoon van vier vraagt bijvoorbeeld of meisjes ook een 

piemel hebben. Of u hoort uw 11-jarige dochter zeggen dat ze verliefd is. Het is belangrijk dat ouders en 

leerkrachten betrouwbare informatie aan kinderen geven zodat zij goed aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van 

hun kinderen. 

Hoe verloopt de ontwikkeling van kinderen? 

De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele gevoelens, maar die zijn tot de 

puberteit (als de hormonen actief worden) anders dan die van volwassenen. Zo begint de (pre)seksuele ontwikkeling 

bij kinderen met het ontdekken van het eigen lichaam. Hier hoort ook de ontdekking van de geslachtsdelen bij. Later 

komen vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In de periode dat uw kind op de basisschool zit maakt het 

grote lichamelijke veranderingen door. De ene keer verlopen die geleidelijk en de andere keer met grote sprongen. 

Tegen het einde van de basisschool start de puberteit. 

 



Basisschool: te vroeg? 

De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot van rekening veel 

tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over 

lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, 

relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter sprake 

komen. Want op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met 

relaties en seksualiteit te maken hebben. School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding. 

Meer informatie..? 

Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en de Week van 

de Lentekriebels. Via de Parro-app zullen wij u op de hoogte houden van de activiteiten in de klas. 

 

Nieuws uit de parochie  
Vanuit Kind en Kerk in de parochie doen we ons best om voor kinderen een online aanbod te leveren zodat er 

thuis met de kinderen wat aan geloofsopvoeding kan doen in de eigen huiskamer.  

Meespeelviering voor peuters en kleuters online 

In samenwerking van de pioniersplek De Vuurplaats neem ik regelmatig een meespeelviering op voor peuters en 

kleuters. Dit noemen we “Het Kleine Vuur”.  Er staat nu weer een nieuw Klein Vuur online met als thema “Jezus is 

kwijt”.  

Op de site is een kleurplaat te downloaden. Zet zelf een kaars en een waxine lichtje klaar om te beginnen en 

verder vraagt deze viering geen voorbereiding. www.devuurplaatsapeldoorn.nl/hetkleinevuur 

Kinderdienst in de 40dagentijd 

Zolang we in de Lockdown zitten draaien we geen kinderdienst in het Emmaüshuis.  

Vanaf 21 februari, de eerste zondag van de veertigdagen, is er elke zondag voorafgaand aan de online eucharistie 

viering een korte kinderdienst online.  

Hierin gaan we samen op weg naar Pasen met het project ‘ik ben de wijnstok’. Vanaf 9.45 uur is er dus 10 

minuten een korte viering voor de kinderen. 

(Vieringen tot 30 personen in de kerk gaan wel door en zijn te reserveren via www.emmaus-apeldoorn.nl) 

Mini vieringen 

Voor kinderen van de basisschoolleeftijd staat er elke zondag een miniviering online op www.kinderwoordienst.nl 

Communie en Vormsel 

Opgeven voor de eerste communie en het vormsel kan via kindenkerk@rkapeldoorn.nl  

De brieven zijn verstuurd maar ons bestand is helaas niet even up to date. Neem daarom zelf het initiatief om te 

mailen als u nog niets ontvangen heeft en een kind heeft dat eerste communie of vormsel wil doen.  

Tot nu toe kunnen we niet starten met de voorbereiding in afwachting van de maatregelen. Maar zo gauw het kan 

gaan we van start! 

Mariska Litjes  

Medewerker Kind en Kerk 
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