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Sinterklaasfeest 

Maandag 5 december hopen we de Sint met zijn Pieten op school te verwelkomen op het 

kleuterplein. De kinderen gaan met de juf mee naar binnen en komen dan als groep bij 

elkaar op het plein staan. We hopen dat de Sint rond 8:40 uur aankomt. Alle groepen zullen 

bij toerbeurt de Sint bezoeken in de Borg. De kinderen van de onderbouw mogen langs bij 

de schatkamer van Sinterklaas! In de bovenbouw zijn de kinderen druk met surprises en 

gedichten. De AC zorgt deze morgen voor wat te eten en te drinken in de kleine pauze. De 

kinderen zijn deze middag om 12.00 uur vrij. 

 

Nieuw speeltoestel 

Daar is hij dan eindelijk: ons nieuwe speeltoestel op het grote plein! Het oude toestel was 

versleten en begon gebreken te vertonen. Jaarlijks worden onze speeltoestellen 

gecontroleerd en de reparaties die nodig waren werden te groot en teveel, dus tijd voor 

iets nieuws.  

We hebben de afgelopen periode druk gespaard met allerlei acties (Bag2School acties, 

boekenverkoop). De leerlingenraad heeft meegedacht over wat we graag zouden willen 

qua klim- en klauteronderdelen voor m.n. de leerlingen van de midden- en bovenbouw. 

Daarna hebben we met verschillende partijen om de tafel gezeten en gekeken naar een 

duurzame oplossing op de plek waar het oude toestel stond. Uiteindelijk bleek de firma 

Hamer voor ons de juiste partij.  

De AC had de afgelopen jaren wat minder geld uit kunnen geven door de geldende 

coronamaatregelen en zo konden zij ons een extra impuls geven. Daar zijn we heel 

dankbaar voor! Dankzij de financiële ondersteuning van MAM’s en de AC van school 

kunnen we iets moois neerzetten waar de kinderen nog heel lang plezier van kunnen 

hebben.  
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Voorbereidingen kerst op school 
Het duurt nog even, maar op donderdagavond 22 december vieren wij kerst op 

school met een kerstdiner in de eigen klas. Om de aankomst op school 's avonds 

sfeervol te maken, vragen wij of u thuis met uw kind een klein glazen potje wil 

versieren en er een waxinelichtje in wilt doen. U mag de glazen potjes inleveren bij 

de eigen leerkracht tot uiterlijk dinsdag 20 december. Wilt u de naam van uw kind 

op de onderkant zetten? Dan komt het potje vrijdag 23 december weer mee naar 

huis zodat het thuis nog kan branden als sfeerlichtje. 

 

Kerststallenroute 
Een aantal enthousiaste inwoners van Epe hebben bedacht dat we dit jaar voor 

kerst een kerststallenroute in Epe organiseren. Om te laten zien dat Kerstmis meer 

is dan de kerstman. Een traditie waar we zuinig op moeten zijn. En om met elkaar 

iets moois neer te zetten om van te genieten voor jong en oud.  

Inwoners van Epe die meedoen maken een eigen kerststal en plaatsen deze aan 

huis op een plek, bijvoorbeeld in de voortuin, die goed te zien is vanaf de weg. 

Andere mensen van binnen en buiten Epe kunnen tussen 18 december 2022 en 6 

januari 2023 deze kerststallen bekijken die op een bepaalde route liggen bij het 

centrum van Epe. Bij de kerststallen zal een QR-code zijn met het verhaal bij de stal.  

Ook onze school doet samen met MAM’s mee aan deze route. Met dank aan één 

van onze ouders zijn we al druk in de weer met hout: meneer Arie zaagt de 

kerstfiguren uit, waarna ze door de kinderen beschilderd worden. Wanneer alles 

geschilderd, gelakt en verlicht is kan onze kerststal op 17 december, bij de officiële 

opening in het dorp, voor het eerst in volle glorie te zien zijn. Komt u ook een kijkje 

nemen bij dit leuke initiatief? En een mobiele telefoon mee voor de verhaaltjes kan 

handig zijn.  

https://kerststallenroute-epe.nl/ 

 

 

https://kerststallenroute-epe.nl/


 

 

 

 

Oproep voor nieuwe leden van de Ondersteuningsplanraad 
Praat en denk mee over Passend Onderwijs in ons 

Samenwerkingsverband! 

Vacatures OPR (Ondersteuningsplanraad) 

Per 1 februari 2023 zijn er 5 vacante plaatsen in de OPR; 4 voor de oudergeleding 

en 1 voor de personeelsgeleding. 

De OPR (ondersteuningsplanraad) vertegenwoordigt ouders en leerkrachten en is 

het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband “Zeeluwe”, dat 

verantwoordelijk is voor passend onderwijs in Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, 

Nunspeet, Elburg, Epe en Zeewolde. 

De overheid wil toewerken naar meer inclusief onderwijs. Er komt een landelijke 

norm voor de basisondersteuning binnen iedere school. Leraren krijgen meer zicht 

op de financiële middelen en meer inspraak bij de verdeling hiervan binnen het 

schoolbestuur. Ouders moeten eerder en beter geïnformeerd worden. Allemaal 

punten waar de OPR mee te maken heeft! 

Heb je ideeën over Passend Onderwijs en wil je actief meedenken over wat voor de 

kinderen het beste is, meld je dan aan als kandidaat-lid van de OPR. Acht ouders en 

acht onderwijsmedewerkers vertegenwoordigen in de OPR alle ouders en 

onderwijsmedewerkers binnen onze regio. De OPR heeft als belangrijkste recht 

eens per vier jaar in te stemmen met het ondersteuningsplan, waarin staat hoe 

binnen de scholen passend onderwijs georganiseerd wordt. De OPR houdt toezicht 

op de uitvoering en ontwikkeling van het ondersteuningsplan. 

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren streeft de OPR naar een evenredige 

verdeling van de leden over de 8 gemeenten, en de verschillende soorten 

onderwijs. Iedere ouder en leerkracht van een deelnemende school kan zich 

verkiesbaar stellen. Bij voldoende kandidaten wordt bij de benoeming gekeken naar 

een optimale spreiding. Voor een goede verdeling worden met name voor de 

oudergeleding kandidaten uit o.a. de gemeente Epe gezocht. 

De OPR vergadert zo’n zes keer per jaar, maximaal twee uur per keer. Daarnaast 

maken de leden van de OPR deel uit van werkgroepen, waarin bepaalde thema’s 

centraal staan. Voor de werkzaamheden in de werkgroepen wordt een beperkte 

tijdsinvestering gevraagd. Er is een vergoedingsregeling. 

Tot 12 januari 2023 kunnen nieuwe kandidaten zich melden bij S.R. van der Heide 

(ambtelijk secretaris OPR): 06-8681186 of srvdheide@zeeluwe.nl 

Ben je geïnteresseerd/ wil je meer weten? Via deze link kom je op de website van 

Zeeluwe voor meer informatie. 

http://www.zeeluwe.nl/ondersteuningsplanraad/

