NIEUWSBRIEF 9
Apeldoorn, 3 mei 2019
Dit is de negende nieuwsbrief vanuit de KWS van het schooljaar 2018-2019. Mochten er naar
aanleiding van de nieuwsbrief vragen zijn, dan horen wij het graag. Het team van de KWS wenst u
veel leesplezier.
Nieuws uit het team
Op school zijn we bezig met de planning en formatie van het schooljaar
2019-2020. De planning van de vakanties en studiedagen vindt u verderop
in de nieuwsbrief. Het samenstellen van de formatie is ieder jaar weer een
uitdagende klus. Zo bespreken we welke leerkracht in welke groep gaat
lesgeven, welke groepen we komend schooljaar kunnen formeren en
bespreken we de inzet van ambulante tijd en de extra ondersteuning.
Graag informeren we u over de stand van zaken en tot nog toe.
Pensioen
Aan het einde van dit schooljaar gaan we afscheid nemen van Tom van der Veen (leerkracht groep 7)
en Maaike van Gemeren (IB en plusklas). Zij gaan beiden genieten van een welverdiend pensioen.
Beiden hebben met veel plezier en inzet meegebouwd aan het onderwijs op de KWS.
Tom: Na 41 jaar en 4 dagen is het mooi geweest en breekt de tijd aan om te genieten van andere
leuke bezigheden. Ik las in de afgelopen week een mooie tekst in één van de werkstukken die ik mocht
nakijken: "Mooie herinneringen bewaar je niet in een doos op zolder, maar in je hart!!"
Maaike: Ik heb met heel veel plezier ruim 20 jaar de Somplex en Slimme Taal leerlingen begeleid
binnen de KWS. Daarnaast mocht ik 10 jaar ib-er zijn van de bovenbouw waar ik met veel mooie
herinneringen op terug kijk.
Een ander team
Allard van der Klij gaat aan het eind van dit schooljaar de KWS verlaten. Hij gaat nog lang niet met
pensioen, maar hij gaat werken op een andere school binnen PCBO.
Allard: Ik ga de mooiste club van Apeldoorn verlaten. Na 19 fantastische jaren heb ik de mogelijkheid
om een transfer naar een andere school te maken. Het contract gaat pas aan het begin van het
nieuwe seizoen in, dus ik ga de komende paar maanden nog enorm genieten van deze fijne werkplek.
Wij wensen Tom, Maaike en Allard heel veel plezier in hun nieuwe fases van hun leven en carrière.
Aan het eind van het schooljaar zullen we op een passende manier afscheid nemen van onze
vertrekkende teamleden. Hier hoort u te zijner tijd meer over.
Vacatures
U snapt dat bovenstaande informatie zorgt voor vacatureruimte op school. Na de
vakantie gaan er voor de KWS twee vacatures uit. Eén vacature voor een intern
begeleider en één vacature voor een leerkracht bovenbouw. Deze vacatures worden
zowel intern (binnen PCBO) als extern uitgezet. In juni 2019 hopen we de nieuwe
teamleden te benoemen voor de KWS.
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Aantal groepen
Zoals het er nu naar uitziet gaan we volgend schooljaar met één of twee groepen minder werken. Dit
heeft te maken met het aantal kinderen dat per 1 oktober 2019 ingeschreven staat op de KWS. Dit
zijn er volgend school minder dan afgelopen schooljaar. Dit heeft met name te maken dat er 60!
kinderen uit groep 8 de school gaan verlaten aan het eind van dit schooljaar. Momenteel proberen
we de “formatiepuzzel” te leggen. Zodra we hier meer over weten, informeren we u hierover.
Bevrijding van Apeldoorn
Op woensdagavond 17 april is in het Oranjepark de bevrijding
van Apeldoorn herdacht. Zes kinderen van onze school hebben
meegewerkt aan deze herdenking. Dit hebben zij enorm knap
gedaan, iets om trots op te zijn als school. Voor beelden van de
herdenking, gemaakt door RTV-Oost, zie:
https://www.youtube.com/watch?v=uGf0vyGybAc
Het monument in het Oranjepark: “De man met de vlag”, is
geadopteerd door onze school. Groepen uit de bovenbouw
beheren het monument. Komende weken zal het beeld
“overgedragen worden” aan de volgende groep binnen onze
school. Het is mooi dat we op deze manier de geschiedenis
blijven herdenken. Zo werken we als school aan burgerschap en
laten we kinderen ervaren wat begrippen als “herdenken en
vieren” inhouden.
Op 4 mei aanstaande zullen we als school ook een bijdrage leveren aan de dodenherdenking in het
Oranjepark. Om 20.00 uur zal een leerling van onze school (Annemarte) samen met de
kinderburgermeester en de burgemeester van Apeldoorn een krans leggen.
Pauzes en pleinwacht
Vanaf maandag 6 mei passen we als school onze pauzetijden voor tussen-de-middag aan. Hierdoor
creëren we een evenwichtige verdeling van het aantal kinderen op het plein. Dit komt het speelgenot
en de rust ten goede.
We gaan werken met drie pauzes, zoals dit nu ook is. Eén pauze voor groep 1 t/m 4, één pauze voor
de groepen 5-6 en één pauze voor de groepen 7-8. De grootste verandering is dat kinderen uit groep
3 en 4 op maandag en dinsdag tegelijk pauze hebben met de kleuters. Op donderdag hebben de
groepen 3 en 4 alleen pauze, omdat de kleuters ’s middags vrij zijn.
In overleg met de TSO passen we de bezetting van de pleinwacht aan, zodat er in iedere pauze een
goede bezetting is. Daarnaast gaan we werken met een nieuwe schooltaak. Namelijk die van de
“pleinhulp”. Vier kinderen uit de groepen 8 krijgen wekelijks de taak om te helpen bij hand- en
spandiensten op het plein tijdens de pauze van groep 1 t/m 4 (wekelijks andere kinderen, dus per
jaar ben je ongeveer twee keer aan de beurt). Een leuke en leerzame ervaring. Iets waar de kinderen
nu al naar uitkijken.
Aandachtspunt voor ouders is het ophalen van kinderen uit de kleuterklassen op donderdag om
12.00 uur. De groepen 3 en 4 spelen op donderdag tot 11.55 uur buiten. We verzoeken ouders die
om 12.00 uur kinderen komen ophalen om zoveel mogelijk bij de kleuterklassen te wachten. En
mocht u gebruik maken van de aanlooproute over het plein vragen we het hek achter u te sluiten. Zo
zorgen we ervoor dat ook deze pauze overzichtelijk blijft. Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Vakleerkracht muziek voor de groepen 3 en 4
In navolging van de vakleerkrachten voor cultuur in groep 5 t/m 8
komt Ragnhild de Jongh (vanuit Markant) elke maandag
muzieklessen geven in de groepen 3 en 4 (start aanstaande
maandag). Dit doet ze in elk geval tot de zomervakantie. We zien
uit naar deze samenwerking.
Vakanties en vrije dagen 2019-2020
De vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2019-2020 zijn vastgesteld. Ieder jaar is het maken
van de jaarplanning weer een mooie klus. We zijn blij dat we voor het komende schooljaar weer een
evenwichtige planning hebben kunnen maken. Bij het maken van de planning heb je als school
rekening te houden met veel facetten. Zo hebben we te maken met de landelijk vastgestelde
vakanties en vrije dagen en het wettelijk vastgestelde aantal te geven lesuren. Daarnaast zijn we in
de planning verantwoordelijk voor de spreiding van de studiedagen over het schooljaar om zo de
kwaliteit van het onderwijs en regulatie van de werkdruk te borgen.
Vakanties voor kinderen schooljaar 2019-2020
De eerste schooldag van het schooljaar 2019-2020 is maandag 2 september 2019. Gedurende het
schooljaar 2019-2020 zijn de onderstaande vakanties vastgesteld. Dit zijn de vakanties en vrije dagen
voor de kinderen van school.
 Herfstvakantie: 19-10-2019 t/m 27-10-2019
 Kerstvakantie: 21-12-2019 t/m 05-01-2020
 Voorjaarsvakantie: 22-02-2020 t/m 01-03-2020
 Goede vrijdag: vrijdag 10-04-2020
 2e Paasdag: maandag 13-04-2020
 Meivakantie: 25-04-2020 t/m 06-05-2020 (inclusief studiedag 4)
 Hemelvaartsdag: donderdag 21-05-2020
 Extra dag na Hemelvaart: vrijdag 22-05-2020
 2e Pinksterdag: maandag 01-06-2020
 Zomervakantie: 18-07-2020 t/m 30-08-2020
Vrije dagen voor de kinderen schooljaar 2019-2020
Op de onderstaande dagen zijn de kinderen vrij. Op deze dagen is het team van de KWS aan het
werk. We hebben op deze dagen studiedagen. Op deze manier werken gedurende het hele
schooljaar aan het borgen van de kwaliteit van ons onderwijs.
 Studiedag 1: donderdag 31-10-2019
 Studiedag 2: maandag 27-01-2020
 Studiedag 3: dinsdag 14-04-2020 (aansluitend aan 2e paasdag)
 Studiedag 4: woensdag 06-05-2020 (aansluitend aan meivakantie)
 Studiedag 5: vrijdag 17-07-2020
Opmerkingen:
De meivakantie is in 2020 in feite anderhalve week. Dit is maandag 25 april t/m woensdag 6 mei. Dit
komt doordat “studiedag 4” direct na de meivakantie is gepland. De kinderen zijn t/m woensdag vrij.
Verkeerssituatie
In één van de vorige nieuwsbrieven stond dat er niet geparkeerd mag worden in de
Paul Krugerstraat en Catharina van Reesstraat. Toch staan daar rond schooltijden nog
auto's van ouders in deze straten, voor opritten of op opritten. Team handhaving
openbare ruimte verzamelt zichtbaar en onzichtbaar kentekens door ze te noteren of
te fotograferen. Nogmaals het dringende verzoek daar niet te parkeren.
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Dat parkeren lastig is rondom de school is bekend. Wij gaan in gesprek met de wijkagent om dit
onderwerp te bespreken. We zullen o.a. vragen om meer gedoogplekken voor tijdelijk gratis
parkeren.
Welkom
De onderstaande kinderen starten de komende periode op school:
Abodi
Daniël
Ava
Meryem
Maria
Tyler
Wij wensen jullie een mooie tijd op de KWS toe. Jullie zijn van harte welkom!
Agenda
Maandag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag

29 april t/m
03 mei
06 mei
15 mei
17 mei
30 mei
31 mei

Meivakantie, alle groepen vrij
Hoofdluiscontrole
Regiofinales schoolvoetbal in Eerbeek
Klassenshow groep 7b
Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij
Vrije dag, alle kinderen vrij

In de vorige nieuwsbrief stond dat we als school in mei 2019 een ouderavond organiseren om u te informeren over het
komende schoolplan. Dit wordt juni 2019. Volgende week zullen we de datum communiceren aan u. Tevens ontvangt u dan
een samenvatting van de ouderpanel-gesprekken.

Met vriendelijke groet namens het team van de KWS,
Kees Kievit
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