
 

Het Fonkelnieuws van januari 

Deze maand een kort Fonkelnieuws.  

 

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 uw 

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 nog steeds op school alhoewel er steeds kinderen missen in verband met positieve 

testuitslagen. Dit zal de komende tijd nog wel zo blijven. 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.  



 

Nationale voorleesdagen  

Afgelopen woensdag zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan. Iedere ochtend starten we 

met voorlezen. De kinderen is gevraagd hun favoriete boek mee te nemen. Ook de komende dagen 

zal er op school nog extra aandacht besteed worden aan voorlezen. Aan het einde van de 

voorleesdagen hebben dan alle kinderen een blad met hierop boeken die ze zelf nog willen gaan 

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

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

 

 

Nieuws vanuit de gymzaal (team Sportservice Apeldoorn) 

MQ-scan 

Tijdens de afgelopen gymlessen hebben we bij de kinderen de MQ-scan afgenomen. Een motorische 
test om inzicht te krijgen in de motorische vaardigheden van de kinderen. Het is voor de kinderen 
vooral een leuke beweegbaan die ze 2x per jaar mogen doen, wellicht heeft uw kind hier thuis al over 
verteld. De gemeente heeft geïnvesteerd in het uitrollen van deze test over alle basisscholen in 
Apeldoorn. Binnen 3 jaar worden alle basisschool kinderen getest tijdens de gym met deze test. Wij 
krijgen de uitslagen te zien op schoolniveau, klasniveau en kindniveau. Voor ons mooie inzichten om 
het bewegingsonderwijs op de scholen nog beter te maken. Zo kunnen we ook kinderen die 
achterlopen sneller doorverwijzen en talenten van kinderen nog sneller herkennen. 

 



Letterfeest groep 3 

De kinderen van groep 3 hebben alle letters geleerd en dat maak je maar één keer in je leven mee. 
Reden genoeg om stil te staan bij deze mijlpaal. Vrijdag was het zover. Er hingen slingers bij het 
letterbord. We begonnen met letters flitsen. Even checken of de letters er echt goed inzitten! En dat 
was zo. Met formule 1 snelheid vlogen de letters door de klas. Daarna deden we allemaal mee met 
een letterspeurtocht. Ook degene die thuis moest werken had alle benodigdheden om aan deze 
letterspeurtocht mee te doen. Wat was het gezellig en leuk om dit samen te doen. Een feestje is 
geen feestje zonder iets lekkers. En kregen de kinderen een zakje vol letterkoekjes. De kinderen 
kregen een lettercertificaat en dat maakte het feestje compleet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda komende maand: 

Maandag 31 januari inschrijven portfoliogesprekken 
Maandag 7 februari portfolio mee 
Maandag 14 t/m 18 februari portfoliogesprekken 
Donderdag 24 februari volgend Fonkelnieuws 
Maandag 28 februari voorjaarsvakantie 

Hartelijke groet, team de Diamant Beemte 


