
 

Het Fonkelnieuws van januari 

Deze maand sturen wij u een kort Fonkelnieuws. We hebben al diverse berichten gestuurd 

rondom Corona de afgelopen weken. Gelukkig zijn alle klassen weer op school! 

 

Wervingscampagne PCBO 

Deze maand is PCBO Apeldoorn gestart met een wervingscampagne om leerkrachten, zij-

instromers en directeuren te werven. Wellicht heeft u hier al iets van gezien op social media. 

Wij willen u vragen de komende tijd berichten op LinkedIn, Facebook en Instagram te delen 

binnen uw netwerk. Wellicht kent u iemand die interesse heeft om binnen PCBO Apeldoorn 

te komen werken of meer informatie wil. Misschien u zelf wel. Neem dan contact op met de 

directeur van de locatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voorstellen nieuwe collega 

Mag ik me even voorstellen? Ik ben juf Viviane en ik ben superblij dat ik als 

leraarondersteuner op deze prachtige school ben gestart en zo een steentje (of liever gezegd 

een groen boompje) mag bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de kinderen. Ik ben 

getrouwd met Cees en heb 3 kinderen. En ik hou van dansen, fietsen en wandelen in het bos 

als sportieve bezigheden naast de vele kunstzinnige crea-Viv-e activiteiten. Ik ben ook nog 

eens trots om lid te zijn van de Herenboerderij Wenumseveld waar ik op een 

natuurgedreven nieuwe wijze het heerlijke eten vers van het land verkrijg, waar mijn man 

dan met zijn talent weer een heerlijke maaltijd van kookt. En over talenten gesproken, ik ben 

vreselijk nieuwsgierig naar de talenten van de kinderen op school en hoop samen met de 

leraren en andere medewerkers een prachtige bijdrage te mogen leveren aan al het goede 

op deze schitterende Diamantschool. 

 

 

OGO Thema 

Deze periode gaan we aan de slag met het thema afval & duurzaamheid. We zijn blij dat de 

richtlijnen van het RIVM enigszins versoepeld zijn afgelopen week, waardoor er meer ruimte 

ontstaat om ons OGO onderwijs, en daarbij de thema’s, verder vorm te geven. We kunnen er 

weer op uit en binnen de bouw in kleine groepjes met elkaar onderzoekend leren. 

 

MR Vacature 

Vorige week heb ik de MR vacature met u gedeeld via Parro. Mocht deze aan uw aandacht 

ontsnapt zijn, in de bijlage treft u deze nogmaals aan. 

  



Namens de ouderraad De Diamant 

Oliebollen 

In het vorige Fonkelnieuws hebben we de oliebollenactie al genoemd. Met de geweldige 

opbrengst van 2761,- euro, hopen we in het voorjaar een leuk feestje voor de kinderen te 

kunnen organiseren. 

Op 30 december was het zover, de oliebollen konden opgehaald worden. Er stond een 

pittige wind, maar gelukkig is er geen bol weggewaaid en was het een gezellige middag 

waarbij duizenden bollen zijn meegegeven. De top 3 verkopers hebben een boekenbon 

gekregen. Hopelijk hebben de prijswinnaars inmiddels een leuk boek voor zichzelf kunnen 

komen. 

        

                  

Data 
  
Vrij 11 feb:   Portfolio’s mee naar huis 
Ma 14 feb – 18 feb:  Portfolio gesprekken 
Ma 21 feb:  Talentmoment 
Do 24 feb:  Volgend fonkelnieuws 
26 feb-6 mrt:  Voorjaarsvakantie 

 


