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PCBO De Diamant 1
Nieuws vanuit de directie van PCBO De Diamant - Beemte
Op het moment dat ik dit schrijf hoor ik op de
achtergrond kinderstemmen. U kunt vast begrijpen dat dit heel erg fijn is. Sinds maandag 11
mei zijn we als Diamant Beemte gelukkig weer
open gegaan voor de kinderen. Wij als team waren natuurlijk wel heel druk met het maken en
geven van de onlinelessen en het thuisonderwijs,
maar een school zonder kinderen hoort niet. Dat
geeft een verdrietig, onbestemd gevoel. Na de
bekendmaking van de minister president dat de
scholen weer open gingen, hebben we direct een
plan gemaakt voor de Diamant Beemte. Op dit
moment komen alle kinderen voor de helft van
de tijd op school en werken ze de andere helft
nog thuis. Wat fijn was het om elkaar in de week
van 11 mei weer echt te ontmoeten Om elkaar
en de juf weer te zien. Verhalen te delen, maar
ook weer heerlijk met elkaar te werken en te
spelen. In de periode net voor het dichtgaan van
de school, werd onze schooltuin aangelegd. Wat
is de tuin mooi geworden. Er bloeien al allerlei
planten en we hebben zelfs een merel, een
spreeuw en boomklever die er al een nestje hebben gebouwd. Ook hebben we allerlei plannen om met
de kinderen te werken in de schooltuin, maar we kunnen natuurlijk niet alles tegelijk ook al zouden we
dit graag willen. We gaan nu eerst samen met groep 8 kijken hoe zij als groep na een mooie schoolperiode afscheid kunnen nemen van hun basisschool. Dat wordt een mooie uitdaging voor de komende tijd.
Voor nu wens ik u alle goeds en hoop ik dat we elkaar snel weer mogen begroeten op het plein of in de
school.
Met vriendelijke groet, Anneke Kamps Locatieleider Diamant Beemte
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Algemene informatie/Agenda
Bibliotheek bus

Elke donderdag van 13:00 tot 13:30 uur bij de PCBS “Beemte”.

Hulpdiensten

Landelijk alarmnummer 112

Wijkagent

Yvette Velthorst, Tel: 0900-8844 (lokaal tarief) of www.politie.nl uw wijkagent

Sociaal werkster

Telefonisch spreekuur op dinsdag morgen
van 08.30 tot 09.30 uur. Helene is bereikbaar op telefoonnummer
06-25009728

Buitenlijn Gemeente
Apeldoorn

Dit is een telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen voor
het melden van problemen op het gebied van; wegen, groen, milieu,
verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc.
De buitenlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 14055 op werkdagen van
8.00 tot 17.00 uur.

Gemeentehuis

Bezoekadres: Stationsplein 50, 7311 NZ Apeldoorn
Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
Telefoon: 055-5801010
Fax: 055-5801160

Defibrillator (AED)

Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel: 055-3231261
Sportvereniging VenL, Kerkstraat 42 De Vecht, tel: 055-3231600
Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 5 Teuge, tel: 055-3231210
Sportclub Teuge, De Zanden 92 Teuge, tel: 055-3231345
Polman Bloemkwekerij, Rijkstraatweg 216 Teuge, tel: 055-3231616
Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht
Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120
Dorpshuis “Ons Huus”, Beemterweg 25A Beemte, tel: 055-3014013

Agenda

We gaan open
per 1 juni.!!!!!!!
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Beste Lezers,
We leven nog steeds in de Corona tijd die onzeker is en voor iedereen anders is. De een is thuis en de
ander moet extra werken omdat ze in de zorg werken. De basisschool kinderen gaan alweer een aantal
dagen naar school en je merkt dat de kinderen dat toch weer fijn vinden. Weer een beetje ritme en spelen met vriendjes en vriendinnetjes.
De kinderen mogen ook weer sporten maar dat gaat ook allemaal anders als dat ze gewend zijn. Ze mogen alleen trainen en nog geen wedstrijden maar toch fijn dat ze weer sportief en actief kunnen zijn en
weer met teamgenootjes kunnen zijn.
Nu het bericht dat de basisschool kinderen vanaf 8 juni weer helemaal naar school gaan en het voorgezet onderwijs vanaf 2 juni ook weer een start gaan maken. De maatregelen worden langzaam aan versoepeld.
Nog een bedankje naar de mensen die met koningsdag die lekkere tompoezen kwamen brengen. Ze
werden met een sneeuwschep aangereikt ivm de 1,5 meter afstand die we moeten bewaren. Ze zijn zo
de hele Beemte rond geweest. Zo hadden we toch nog een beetje het gevoel van Koningsdag. Bedankt
daarvoor.
De glasvezel is ook goed op weg. Ze hebben de kabels al bij verschillende mensen langs de weg en op
het erf gelegd. De aansluiting vindt in een later stadium plaats.
Pas wel op allemaal voor de zachte bermen!!!
Heeft u nog een bijdrage voor de volgende Ratelaar stuur dit dan naar deratelaar @gmail.com
Pas allemaal goed op elkaar en laten we zorgen dat we allemaal gezond blijven.
Namens de redactie,
Simone van Assen

Bij de lezer 2020
Di 2+ wo 3 juni
Di 7 + wo 8 juli
Di 1 + wo 2 sept
Di 6 + wo 7 okt
Di 3 + 4 nov
Di 8 + wo 9 dec
2021

Het redactieteam bestaat uit:

Di 2 + wo 3 febr

Marjan van Assen
Simone van Assen
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 juni 2020 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.
© Copyright 2020-2021: De Ratelaar
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
Beste lezers van de Ratelaar en bezoekers van Ons Huus.
Na een sluiting van een aantal weken kwam op 19 mei dan toch het goede nieuws dat ook het dorpshuis
weer open mag.
In het dorpshuis en op het terras vind u aangegeven d.m.v. tape op de vloer hoeveel die 1,5 m eigenlijk is. Ook zullen de tafels een beetje anders opgesteld staan en is de afstand tot de bar ook 1,5 m. Het
zal even wennen zijn maar daar leren we vast wel mee leven
Helaas mag s.v. Dio Beemte nog niet binnen sporten maar creatief als zij zijn worden nu de lessen op
het sportveld gegeven in goed overleg met hondentrainingsschool Alert. Beide aan een kant van het
veld geeft tot nu toe geen problemen. Ook basisschool Beemte geeft buiten haar bewegingsonderwijs.
Als regel geldt : bij regen geen lessen.
Als bestuur hebben we de afgelopen weken digitaal vergaderd. Dat ging niet altijd helemaal zonder haperen maar het is ons toch gelukt om een aantal zaken op een rijtje te krijgen zoals b.v. verzekeringen
en contracten.
Zo is ons nogmaals op ons hart gedrukt door onze verzekeringsmaatschappij om geen spullen tegen de
schuur op het sportveld aan te zetten. Mocht er brand uit breken dan wordt er geen geld uitgekeerd als
blijkt dat er iets tegen aan stond. We willen dan ook iedereen met klem vragen om niets ongevraagd te
plaatsen op het terrein.
Ook willen we u nogmaals vragen om de doorgang naar het sportveld zoveel mogelijk vrij te laten voor
de hulpdiensten. Geen auto’s, aanhangers e.d. onnodig laten staan.
Mocht het nodig zijn om wat voor reden dan ook om, hetzij op de parkeerplaatsen, hetzij bij de ingangen iets te plaatsen: overleg dit dan even met het bestuur of met de beheerder. Laten we met elkaar er
voor zorgen dat het netjes en vooral bereikbaar blijft.
Netjes is het ook bij het nieuwe afvalplein. Het valt op hoe weinig er los naast de containers ligt. Mocht
u zien dat er wel iets ligt: meteen bellen met Circulus Berkel is de afspraak. Zij komen dan dezelfde dag
nog om het afval op te halen.
Graag willen we ons bestuur aanvullen nu het vertrek van Martine nadert. We begrijpen dat we geen
grote aantallen gegadigden hoeven te verwachten maar er moet toch iemand te vinden zijn die ons wil
helpen? Voor meer info bel of mail ons gerust : infodorpshuisbb@gmail.com Het is leuk en leerzaam om
in het bestuur te komen. Er zijn divers cursus mogelijkheden als je dat zou willen. En het is absoluut
niet leeftijd gebonden !!
Dit is het dan wel weer voor de maand juni.
Uiteraard hopen we iedereen weer te begroeten in of op het terras van ons aller dorpshuis.
Hartelijke groet,
Bestuur DHV Ons Huus
Martine, Mettie, Henk, Jorrit, Arnold.
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Beheerder “Ons Huus”

ONS HUUS
HOERA, op 1 juni 2020 om 12.00 uur is het Dorpshuis weer open gegaan! De feestelijke opening van het
mooie terras is helaas niet doorgegaan, maar nu kunnen we er dan wel eindelijk heerlijk van genieten.
Dit ruime terras is nu sowieso fijn in verband met de 1,5 meter afstand waar we ons voorlopig met elkaar aan moeten houden. Doordat

de overheid allerlei richtlijnen heeft opgesteld, zijn er wat aanpas-

singen in en rond het dorpshuis.
Er zijn een aantal spelregels waar wij en u/jullie zich aan moeten houden,
zoals; 1,5 meter afstand van elkaar, blijf thuis als je verkouden of grieperig bent, geen handen schudden, niezen en hoesten in de elleboog, volg altijd de aanwijzingen op van de beheerders.
Alleen samen krijgen we Corona onder controle!
De afgelopen tijd hebben we flink gepoetst en opgeruimd; we zijn gereed voor het zomerseizoen!
Gelukkig komen er al weer aanvragen binnen, zodat de agenda weer wat gevuld wordt.
Graag zien we u op ons nieuwe terras, voor een hapje, drankje of een heerlijk softijsje ☺
Blijf gezond! Tot gauw!

Openingstijden in het zomerseizoen (Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten):
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag t/m zondag vanaf ca. 11.00 uur tot zolang het gezellig is ☺
Uiteraard zijn andere openingstijden op afspraak ook mogelijk!
Tot ziens in Ons Huus!

Ben & Gina Kerkstra Tel. 06 27284949
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PCBO De Diamant 2
Nieuws vanuit groep 1/2
Wat is de afgelopen tijd een gekke periode geweest.
Door de corona mochten we opeens niet meer naar
school. Wat was dat lastig! Wat misten we elkaar en
school. We wilden zoveel met elkaar delen! Kinderen die
hun eerste losse tand hadden, een zusje dat geboren
werd, kinderen die 4 jaar werden maar nog niet mochten beginnen op school, kuikentjes die uitgekomen waren uit de broedmachine en nog zoveel meer. Gelukkig
konden we wel foto's met elkaar delen waardoor we elkaar toch nog af en toe zien.
En toen was het moment daar! We mochten weer met
een kleine groep naar school komen. Iedereen was zo
blij dat we elkaar weer in het echt konden zien en spreken. Wennen aan de nieuwe situatie was eigenlijk niet
nodig, het was al gauw weer "gewoon". De kinderen gaven aan dat het fijn was thuis maar dat ze heel blij zijn
dat ze weer naar school komen. Al blijft het niet knuffelen met juf wel lastig! Wat hebben de kleuters gemist?
Het samen spelen, de bouwhoek en de huishoek, verjaardagsfeestjes vieren in de klas en natuurlijk de kinderen en juffen. We kijken heel erg uit naar 8 juni als
we weer met de hele klas tegelijk naar school mogen
komen!
Groetjes van groep 1-2.
Groep 3/4/5 buiten rekent buiten!

Het kan weer! De dagen worden warmer, dus we kunnen ook weer lekker naar buiten om te oefenen
met rekenen. Groep 3 gooide met 2 dobbelstenen, maakte de erbij som, rekende deze uit en kruiste
vervolgens het aantal tegels af op het plein. Wat deden ze dit goed! De sommen van 1+1=2 t/m
6+6=12 leveren deze kanjer weinig problemen op. Super trots op jullie!
De kinderen van groep 4/5 gooiden 3 dobbelstenen. 2 daarvan telden ze op en deze moesten ze vermenigvuldigen met de 3e dobbelsteen. Knap hoor! Sommige kinderen konden al helemaal zelf de som
(5+3)x6=48 of zelfs (5+6)x6=66 uitrekenen! Ook super trots op jullie!
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PCBO De Diamant 3
Nieuws vanuit groep 6/7/8
Ondanks de crisis gingen de Koningsspelen gewoon door! Niet op school, maar wel bij iedereen thuis.

Juf Remke had ons de thuisspelen gestuurd en natuurlijk werd daar fanatiek aan deelgenomen. Koningsspelen om nooit meer te vergeten!

Eindelijk! We mogen weer! Iedereen was door het dolle heen. We gaan weer naar school! Eerst was
dat nog best even spannend… Iedereen wist dat er slechts halve klassen zouden komen. Ja, in welke
groep wordt je dan ingedeeld? Zit je wel bij je vrienden/vriendinnen? Welke dagen ga je naar school?
Hoe gaat dat dan in de klas? Allemaal vragen die zichzelf hebben opgelost. Wij hebben maar hele kleine groepen, dus daar is bij de verdeling zo veel mogelijk rekening mee gehouden. De kinderen van de
groepen 1, 2, 3, 4 en 6 zijn in een A en een B groep verdeeld, de kinderen van groep 7 zitten in de A
groep en de kinderen van groep 5 zitten, net als de kinderen van groep 8 in de B groep. Groep 8 zit
dus als hele groep bij elkaar. Wel zo fijn, want dit is toch al zo’n raar laatste jaar van de basisschool.
Op school en in de klas zijn wat kleine dingetjes veranderd. Zo moet iedere groep door een eigen deur
de school in/uit. Wanneer we binnenkomen, moeten we eerst handen wassen. Iedereen houd de hele
dag hetzelfde Chromebook bij zich, na een lokaalwissel worden alle tafeltjes en materialen die we hebben gebruikt door de juffen schoongemaakt, de deurklinken worden een aantal keren gereinigd, tussen
de middag worden de wc’s schoongemaakt, we hebben in ieder lokaal een vaste plek, met steeds een
lege tafel ertussen, we hebben in 3 groepen pauze (ob/mb/bb), de juffen houden zoveel mogelijk 1,5
m afstand, er mogen geen ouders/volwassenen van buiten de school op het plein of in de school komen en we hebben een eigen kant om het schoolplein
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PCBO De Diamant 4
op/af te gaan. Toch merken we hier helemaal niet zo veel van. Alles loopt zoals bedoeld en daardoor
voelt het ook helemaal niet meer gek of ongemakkelijk. Wij zijn al helemaal gewend aan het nieuwe
normaal.
Omdat groep 8 als één groep bij elkaar zit, konden we ook al rustig met elkaar bespreken hoe zij hun
afscheid van de basisschooltijd voor zich zien.
Vanzelfsprekend wil iedereen het allerliefst een eindmusical opvoeren, maar dat zal helaas niet gaan.
Zeker niet op de manier zoals wij dat op onze school gewend zijn.
Gelukkig had de juf hier ook al een beetje over nagedacht en kwam zij met het idee dat het misschien
leuk zou zijn om van de musical een film te maken. Op die manier krijgen de kinderen van groep 8 een
blijvende herinnering aan hun afscheid. Iedereen was laaiend enthousiast. We hebben nu een geweldige musical, “De Geheime gympies.”

De rollen zijn inmiddels verdeeld en ook alle kinderen van groep 7 en 6 hebben een rol gekregen. Zij
kunnen waarschijnlijk niet bij de afscheidsavond zijn, maar dan laten we de dag erna de film gewoon
nog een keer zien in de klas. Zo is toch iedereen onderdeel van dit afscheid. Hoe alles vorm gaat krijgen, kunnen we nu helaas nog niet zeggen. Er zijn zo veel regeltjes waar we ons aan moeten houden,
dat wordt allemaal goed uitgezocht. Maar dat we een geweldig afscheid gaan regelen voor onze groep
8 staat vast!
Op dit moment kijken we uit naar 8 juni a.s. wanneer we weer met de hele groep bij elkaar mogen komen. Want de juf ziet nu misschien wel alle kinderen, maar wij zien nog niet iedereen en dat is niet
zoals het hoort. We missen elkaar echt. We hopen dat door ons aan alle afspraken en regeltjes rond
het Coronavirus te houden, we het jaar toch nog een beetje af kunnen sluiten zoals het hoort. Volgende maand vertellen we u graag hoe het is om weer compleet te zijn. Tot dan!
Groeten van alle kinderen en de juf van groep 6/7/8.
Van onze groep 8 redactie:
Voor deze editie stelden we 5 kinderen uit onze groep 8 een 4-tal vragen waar zij allemaal hun
eigen antwoord op gaven. Veel leesplezier.
1 Wat heb je het meest gemist?
Rosan: Mijn vrienden, de juffen en de gezelligheid de klas.
Laura: Iedereen in onze klas en de gezelligheid van de kinderen en de juffen.
Silke: De juffen en mijn vriendinnen om mee te spelen en de gezelligheid van de klas.
Jon: Iedereen dagelijks zien.
Tijmen: School en mijn vrienden.
2 Wat vind je het ergst van de crisis, wat mis je het meest van groep 8 wat anders wel
had gekund?
Rosan: De eindtoets en de musical.
Laura: De musical.
Silke: De musical samen met iedereen en dat ze allemaal kunnen komen kijken.
Jon: Ik wou nog heel graag de week van de techniek doen.
Tijmen: De groep 8 dag, dan ga je iets leuks doen met de kinderen en de juf.
3 Waar hoop je nog op voor jouw laatste stukje groep 8?
Rosan: Dat de musical/film door kan gaan.
Laura: Dat de musical door kan gaan.
Silke: Dat de musical die we gaan filmen door kan gaan.
Jon: Dat de musical goed geoefend kan worden en dat we een goed afscheid krijgen.
Tijmen: Dat we toch nog een soort groep 8 dag kunnen hebben.
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PCBO De Diamant 5
4 Waar kijk je naar uit? Waarom?
Rosan: De musical!
Laura: De musical!
Silke: De musical!
Jon: Het editen en het opnemen van de musical.
Tijmen: Dat we onze film aan iedereen kunnen laten zien.

Het schiet op.
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK
Gelukkig is de situatie in ons land zodanig dat de regering versoepelingen
heeft kunnen afkondigen. Dat is spannend, want nog steeds worden er
mensen ziek en overlijden er mensen aan het virus. Dat blijven verdrietige
verhalen. Voorzichtigheid is geboden.
Zo ook voor ons als Wilhelminakerk. Een commissie zal zich buigen over
wat de versoepelingen per 1 juli voor de kerk aan mogelijkheden geeft.
Dat is niet eenvoudig. Er zijn heel wat puzzels op te lossen. Als er kerkdiensten mogen worden gehouden, hoe verdeel je de plaatsen op 1,5
meter afstand? Hoe worden de mensen in en uit de kerk geleid? Mag er
worden gezongen? We houden u op de hoogte!
In de tussentijd kunt u de kerkdiensten zien en beluisteren via de website
wilhelminakerk.com (onder de knop uitzendingen).
Natuurlijk geldt nog steeds: heeft u een luisterend oor nodig of weet u van
iemand die het moeilijk heeft? Geef het door: dominee@wilhelminakerk.com
Hartelijke groet, ds. Jolanda Al-van Holst

Parochie St. Antonius van Padua
Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht.
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731

VIERINGEN
Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er
een live-uitzending van een (besloten)
Eucharistieviering vanuit de Antonius
Abt kerk van Loenen.
De viering wordt verzorgd door ons
pastoraal team.
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Scriba: Marie Koetsier
Holhorstweg 9
7341 AC Beemte Broekland,
Telefoon: 055 3121457
E-mail:
scriba@wilhelminakerk.com
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