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In deze editie: 
✓ Sinterklaasfeest 

✓ Eurekagroepen 

✓ Koppel-Swoe: Pietengym! 

Sinterklaasfeest 

Het was even spannend of het allemaal zou lukken, maar gelukkig zijn Sinterklaas en de 

pieten veilig aangekomen in Nederland. Onze school is door de AC inmiddels helemaal in 

sinterklaassferen gebracht. Sinds vorige week kijken we het Sinterklaasjournaal op school 

en volgen we deze verhaallijn. 

Op woensdag 23 november mogen de kinderen hun schoen zetten. Wie weet komt er wat 

in de schoen? Deze dag hebben de groepen 4/5/6/ pietengym bij de gymles. 

Maandag 5 december hopen we de Sint met zijn Pieten op school te verwelkomen. Dit jaar 

op het kleuterplein aan de Willem Tellstraat. De kinderen gaan met de juf mee naar binnen 

en komen dan als groep bij elkaar op het plein staan. Daar bent u als ouder natuurlijk ook 

van harte welkom om bij aanwezig te zijn. Daarna zullen alle groepen hun eigen 

programma in de klas volgen. De kinderen zijn deze middag om 12.00 uur vrij. 

 

Eurekagroepen 
Eurekagroep en begeleiding voor (meer) begaafde leerlingen: wanneer komt 

uw kind hiervoor in aanmerking?  

Grootte van de groep  

Al een aantal jaren begeleidt juf Simone in alle groepen een aantal leerlingen. In de 

onderbouw gebeurt dit in kleine groepjes van bij voorkeur maximaal 4 leerlingen. Bij de 

bovenbouw heet dit de Eurekagroep, die bij voorkeur uit maximaal 12 leerlingen bestaat. 

Er is een Eurekagroep voor leerlingen uit groep 5 & 6, en een groep voor leerlingen uit 

groep 7 & 8. 

Maandag = Eurekadag  

Juf Simone geeft op de maandagochtend les aan de Eurekagroep; de ene week aan groep 

5/6; de andere week aan groep 7/8. De leerlingen komen dus om de week een ochtend, 

met uitzondering van de feestdagen of andere vrije dagen. De Eurekagroep is altijd van 

8.45 uur tot 11.15 uur voor leerlingen uit Epe én Vaassen. 
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De begeleiding voor de onderbouw (groep 1 /m 4) vindt plaats op de middag tussen 

12.30 en 14.00 uur. Deze begeleiding is gewoon op de school van uw kind; juf 

Simone haalt uw kind uit de klas voor de begeleiding. 

Plaatsing en deelname 
Wanneer uw kind in de Eurekagroep deelneemt, hoort u dit in principe via de 

leerkracht van uw kind. U ontvangt daarna via juf Simone een rooster wanneer uw 

kind verwacht wordt.  

De Eurekagroepen (en begeleiding van de onderbouw) starten altijd in de tweede 

schoolweek, zodat de leerlingen in hun eigen groep het schooljaar kunnen starten. 

Plaatsing in de Eurekagroep is in principe voor een half jaar, daarna kan deelname 

eventueel nog verlengd worden. Als uw kind voor het eerst start, vindt er een 

intakegesprek plaats met juf Simone. De evaluatie wordt altijd in overleg met juf 

Simone en de leerkracht gedaan in januari en juni. 

Criteria 
Zodra een leerling meer aan kan in de klas, wordt hier in het lesaanbod rekening 

mee gehouden; hij/ zij krijgt opdrachten zoals rekentijgers, plusboeken en 

verrijkende opdrachten binnen Snappet.  

Soms is alleen dit extra aanbod in de klas niet voldoende. In dat geval kan een 

leerkracht het kind aanmelden bij juf Simone en samen bespreken zij de hulpvraag 

die de leerling heeft. Als de Eurekagroep de meest passende plek is om te werken 

aan deze hulpvraag, dan kan de leerling, uiteraard in overleg met de ouders, 

geplaatst worden. We streven ernaar om ieder kind zoveel mogelijk een passend 

aanbod binnen de groep te bieden: ‘Inclusief waar het kan, exclusief als het moet.’ 

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind, de intern begeleider, 

of rechtstreeks bij juf Simone: s.fomenko@veluwseonderwijsgroep.nl 
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Vanuit Koppel-Swoe: Pietengym! 

Ook dit jaar is Sinterklaas op zoek naar de beste pietjes die hem kunnen helpen.  

Ben jij voor dit jaar atletisch genoeg om een echte hulppiet te zijn?  

Haal dan bij pietengym je pietendiploma! 

Data en locatie 

De pietengym vindt plaats op:   

• Woensdag 23 november in de PWA hal in Epe. 

• Woensdag 30 november in Zwem- en sportcentrum Vaassen. 

Op beide dagen vindt de pietengym plaats van 14:30 tot 15:30. Wij richten er op om 

per sessie 125 kinderen te hanteren om de veiligheid tijdens, maar ook vóór en ná 

de activiteit te kunnen waarborgen.  

Inschrijven 

Wilt u één of meerdere kinderen opgeven? Dat kan via Heelepebeweegt.nl 

Elk kind dient apart ingeschreven te worden. Schrijft u nl. één kind in, maar noteert 

u meerdere namen in de beschrijving, dan kan het zijn dat er geen diploma is 

klaargemaakt voor deze kinderen en we zelfs de toegang moeten weigeren. 

Daarom verzoeken wij u: schrijf elk kind individueel in op onze website.  

Informatie 

Inschrijven én alle informatie vindt u op heelepebeweegt.nl 

Heeft u andere vragen? Dan kunt u contact opnemen via onderstaande 

contactgegevens. 

 

Wij hopen uw kinderen te zien op 23 of 30 november. 

Met vriendelijke groet,  

Wilmer Rorije   

Buurtsportcoach gemeente Epe 

  

Heel Epe Beweegt (Koppel-Swoe) | Stationsstraat 25, 8161 CP Epe  

0578 - 67 67 67 | 06 - 40 62 70 85 | w.rorije@koppelswoe.nl 

www.heelepebeweegt.nl | www.koppelswoe.nl   
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