
 

Het Fonkelnieuws van januari 

Deze maand een kort Fonkelnieuws. We hebben al diverse berichten gestuurd rondom Corona 

de afgelopen weken dus vooral ander nieuws. Gelukkig zijn alle klassen nu weer op school. 

 

Wervingscampagne PCBO 

Deze maand is PCBO 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 te komen werken of 

meer informatie wil. Misschien u zelf wel. Neem dan contact op met de directeur van de 

locatie. 

 

‘  

Corona 

De afgelopen dagen is er een flink aantal ‘Corona berichten’ via Parro verstuurd. Gelukkig 

zijn alle groepen op school alhoewel er veel kinderen missen in verband met positieve 

testuitslagen. Dit zal de komende tijd nog wel zo blijven. Vanuit school komt er niet meer 

een bericht wanneer er een kind in de groep positief is getest. Dat is op dit moment niet 

haalbaar gezien de vele besmettingen. Geeft u, als uw kind positief test, dit door aan de 

leerkracht zodat wij weten welke kinderen er niet zijn en op online momenten kunnen 

aansluiten. 



 

Jeugdverpleegkundige 

Afgelopen schooljaar zijn wij gestart met een nieuwe jeugdverpleegkundige. Helaas is zij 

door omstandigheden langdurig afwezig. Inmiddels hebben we te horen gekregen wie haar 

gaat vervangen: Marjolein Beukhof.  

Mochten er vanuit u als ouder vragen zijn die u graag met haar wil bespreken, stuurt u 

Madelon (intern begeleider) dan een bericht, zij kan u in contact brengen met Marjolein.  

Het is ook mogelijk om vragen te stellen via de algemene mail van onze 

wijk: jgznoord@cjgapeldoorn.nl  

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, laat het ons gerust weten.  

 

Reminder vacature MR-leden 

Vorige week ontving u de vacature voor MR leden voor Het Rooster. We hopen op een 

goede respons! 

Oliebollen, bericht van de OR 

In het vorige Fonkelnieuws hebben we de oliebollenactie 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. 
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Nationale voorleesdagen 

Afgelopen woensdag zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan. Dit hebben we 

feestelijk gevierd met een voorleesontbijt in de klassen. Ook de komende dagen zal er op 

school extra aandacht worden besteed aan voorlezen. En dan wordt het spannend.... Want 

welke juf of meester is The Masked Voorlezer? Kunnen de kinderen het ontdekken…? 

Voorlezen geeft niet alleen plezier, het is ook bevorderlijk voor de taalontwikkeling van uw 

kind. We delen hieronder graag een aantal tips voor thuis.  

 

 

V  

 

Veel voorleesplezier! 

 

Tot slot nog de agenda voor de komende maand: 

Ma 31 jan 20.00 uur start inschrijven portfoliogesprekken meerdere kinderen                          

Do 3 febr 20.00 uur start inschrijven portfoliogesprekken 1 kind                                                  

Ma 14 t/m vrij 25 febr portfoliogesprekken                                                                                       

Do 24 febr volgende Fonkelnieuws                                                                                                                                                                                  

Ma 28 febr t/m vrij 4 maart voorjaarsvakantie 

 

Hartelijke groet, team De Diamant Het Rooster 


