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PCBO De Diamant 1
Groep 3 van Pcbo De Diamant-Beemte vierde een letterfeestje
Eindelijk is het zover, alle letters die we voor dit jaar moeten leren, kennen we. Dat vraagt natuurlijk om
een feestje! We hebben het gevierd met een grote letter puzzel speurtocht door de school. Het was best
pittig, maar vooral erg leuk. We hebben ook allemaal een certificaat gekregen. Wij kunnen lezen!!!
Gefeliciteerd kanjers!

Groep 3 en 4 rekenen met Gynzy
Groep 3 werkt sinds het begin van blok 3 op Gynzy. Gynzy is
een webbased programma gericht op alle vakgebieden in het
basisonderwijs. De leerkrachten kunnen zelf lessen maken, downloaden, uploaden,
tools gebruiken als aanvulling op de les, spelletjes doen. Teveel om op te noemen Het is
een programma op de computer. Wij zijn nu gestart met het onderdeel rekenen. De juf
geeft uitleg op het bord. We gebruiken hierbij materialen, zoals de klok, geld, weegschalen, blokjes e.d. Daarna maken we op de computer de les. De juf kan meteen zien hoe de les gemaakt wordt.
Wanneer we een onderdeel nog niet helemaal goed doen, dan legt de juf het ons nog een keer uit en
kunnen we dit onderdeel verbeteren. Dat is fijn, want zo sluiten we de les af met 1, 2, 3 sterren of een
kroontje. Groep 3 is op dit moment zo’n 2 weken op deze manier aan het werk. De meeste kinderen
kennen hun wachtwoord al uit hun hoofd. Na de les gaat iedereen oefenen in de werelden. Er wordt geoefend in de werelden waar we de laagste score hebben. Wat is iedereen fanatiek!
Groep 4 gaat komende week ook starten. Zij beginnen aan blok 4. Zij hebben er heel veel zin in om ook
via Gynzy te mogen rekenen en sprongen dan ook een gat in de lucht toen ze hoorden dat ook zij op een
Chromebook mogen gaan rekenen.

Zie verder pagina:31
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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

4-3, 18-3, 1-4 Breicafé
5-3
ArtPub workshop Ons Huus
14-3
Klussen dag—NL Doet dag Ons Huus
20-3
Disney Avond voor de jeugd Aktief
Ons Huus groep
27-3
Lezing door Wieke Biesheuvel
Aktief Ons Huus Groep
29-3
Toneelvoorstelling Plankenkoorts Ons Huus
13-5
50+ uitje
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Beste lezers,
Op de voorkant een foto van de A50 die door Beemte Broekland loopt. Overal in Nederland wordt de
snelheid tussen 6.00 uur en 19.00 uur verlaagd naar 100 kilometer per uur. In de avond en de nacht
mag nog wel 130 kilometer per uur worden gereden waar dat nu ook nog mag. Volgens de berichten
worden de borden langs de snelwegen half maart vervangen.
Op 19 februari is onze burgemeester op bezoek geweest in het Dorpshuis. Zie verderop in deze Ratelaar het verslag. De komende tijd zijn er best veel activiteiten in het Dorpshuis te verwachten. Voor
de jeugd is er voor het eerst een Disney feest. En columniste Marjan van den Berg bekend van het
weekblad Magriet komt een lezing geven op 27 maart.
Wel eens gehoord van Herenboeren Apeldoorn-noord? Lees het artikel van de Wenum Hoeve over samen duurzaam voedsel produceren.
Er is weer genoeg te lezen in dit nummer van maart. Zo te zien lezen we wat er de afgelopen tijd allemaal is gedaan op onze basisschool in de Beemte. Leerlingen van groep 8 die op zoek gingen naar
een nieuwe school. Spannend! En de school ging vanwege de landelijke stakingen ook twee dagen
dicht. En een boom die bij de school in de Beemte stond, die heeft een ander plekje gekregen. Wilt u
weten waar? Lees het verderop in deze Ratelaar.
Namens de redactie,
Marjan van Assen

Bij de lezer 2020
Di 3 + wo 4 maart
Di 7 + wo 8 april
Di 5 + wo 6 mei
Di 2+ wo 3 juni
Het redactieteam bestaat uit:

Di 7 + wo 8 juli

Marjan van Assen
Simone van Assen
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra

Di 1 + wo 2 sept
Di 6 + wo 7 okt
Di 3 + 4 nov
Di 8 + wo 9 dec
2021
Di 2 + wo 3 febr

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 maart 2020 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.
© Copyright 2020-2021: De Ratelaar
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Voorstel zonnepark Nieuwe Wetering
Broeklanderweg
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
Ook in deze Ratelaar willen we u
graag weer op de hoogte houden
van het wel en wee van ons dorpshuis.
Zoals u heeft kunnen zien zijn de
ondergrondse containers inmiddels
geplaatst en is Frans Hopman tuin
en landschap begonnen met de
afwerking rondom de containers.
Over wanneer ze in gebruik genomen kunnen worden krijgt u bericht van Circulus Berkel , daar hebben we verder niets over te zeggen. Wel hopen we
dat we met elkaar de boel netjes en opgeruimd
kunnen houden en dat er niets naast de containers
wordt gezet. Mocht u merken dat ze vol zitten dan
kunt u bellen met Circulus Berkel. Er wordt dan onmiddellijk actie ondernomen om ze geleegd te krijgen.
Woensdagmiddag 19 februari mochten we burgemeester Ton Heerts verwelkomen in Ons Huus voor
een informeel bezoek. Dat informele karakter is
ook meteen de reden dat er verder geen uitnodigingen verstuurd zijn. De heer Heerts wilde op een
ongedwongen manier kennis maken en een praatje
maken met inwoners van Beemte Broekland en dat
is goed gelukt. Het was een gezellige bijeenkomst
waarin gesproken is over overlast van drugsgebruikers/panden, woningbouw in Beemte, zonnepanelen, wegverharding, woongenot, voorzieningen
voor mindervaliden enz. enz. Een ieder heeft zijn/
haar zegje kunnen doen. Op de facebookpagina
van Ons Huus is een filmpje van deze ontmoeting
te zien.

alleen de vergaderingen maar
ook b.v. het 1e OVBB café en
de nieuwjaarsborrel van SV
DIO. Fijn dat verenigingen deze initiatieven nemen. Ook de
komende maand staan er weer
leuke dingen gepland. Als u dit
leest is het Chinese buffet al
geweest maar op 27 maart
volgt een lezing van Margriet
columniste Marjan van den Berg en wat te denken
van een leuk toneelstuk op zondagmiddag 29
maart? De jeugd wordt niet vergeten want voor
hen organiseert de Aktiefgroep op vrijdagavond 20
maart een Disneyavond met film, muziek en bingo.
We horen vaak van nieuwe inwoners in ons dorp
dat ze vinden dat hier wel heel veel georganiseerd
wordt. Dat is fijn om te horen en we hopen dan ook
dat dit nog lang zo zal blijven. Maar dat kan natuurlijk alleen als iedereen zijn/ haar steentje bijdraagt. Doet u dit al?
En heeft u de datum van 25 april al genoteerd in
uw agenda? Dan hopen we het nieuwe terras officieel te kunnen openen en tegelijkertijd willen we het
55 jarig bestaan van dorpshuis Ons Huus vieren. In
het volgende nummer van deze Ratelaar hopen we
u meer te kunnen vertellen; we zijn nog druk bezig
met de voorbereidingen……..
Voor nu een vriendelijke groet namens het bestuur
dat zoals altijd te bereiken is via infodorpshuisbb@gmail.com
Martine, Mettie, Henk, Jorrit, Arnold

Vaak krijgen we vragen over keuringen. Graag willen dan ook melden dat de CV ketels weer gekeurd
zijn. We hebben er 2: eentje voor de foyer en vergader/ kleedruimtes en eentje voor de verwarming
van de sportzaal. Gelukkig mankeerde er aan geen
van tweeën iets. Ook de gymtoestellen krijgen een
jaarlijkse keuring en bij op/aanmerkingen worden
deze ook z.s.m. gerepareerd. Mocht u hierover verder nog vragen hebben : stel ze gerust en we proberen een antwoord te geven
Op 11 maart is er weer een NL doetdag. Ook daaraan doen we weer mee door onze voorjaarsklussendag hieraan te koppelen. In een vorige Ratelaar
heeft u hier ook al over kunnen lezen maar bij deze
willen we nogmaals een oproep doen om te komen
helpen. Er zijn zoveel klussen dat het voor onmogelijk is dit alleen als bestuur te doen. Dus heeft u
tijd kom helpen! Inmiddels is de vergoeding hiervoor van het Oranjefonds ook binnen : € 350 is
toch mooi meegenomen? Voor eten en drinken op
deze dag wordt uiteraard gezorgd door ons.
Heel blij zijn we met alle activiteiten die er ook deze winter weer plaatsvonden in het dorpshuis. Niet

Foto: Wim Bomhof: bezoek burgemeester 19 feb
j.l.
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Aktiefgroep Ons Huus
Aktiefgroep Ons Huus kondigt hierbij met trots
aan dat ze Marjan van den Berg bereid hebben gevonden om een lezing te geven op vrijdag 27
maart a.s. in dorpshuis ”Ons Huus” Beemterweg
25a in Beemte Broekland.

daarin wekelijks een feuilleton genaamd “Sanne”.
Ze is ook altijd aanwezig op de Winterfair van het
blad Margriet. Daar ontmoet zij vele lezers die altijd enthousiast reageren op haar feuilleton.
Zij heeft diverse boeken geschreven. Deze kunt u
27 maart kopen en laten signeren .
Wilt u meer informatie over haar kijk dan op
www.marjanvandenberg.nl
Toegangsprijs : € 7,50 ( incl. koffie)
Datum: vrijdag 27 maart
Aanvang : 20.00 uur zaal open 19.30 uur ( vol is
vol) Dus kom op tijd.!!!!
Kaarten reserveren : bel 0651557509 of mail naar:
aktiefonshuus@outlook.com
Aktiefgroep Ons Huus.

Zie ook pagina:19

Columniste Marjan van den Berg is bij velen van u
bekend van het weekblad Margriet. Zij schrijft
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50+ reis BBvBB
50+ uitje Nieuwe Stijl
Zet het alvast in uw agenda: woensdag 13 mei
a.s.! Wij hebben weer een leuke, actieve en verrassende bestemming voor ons dagje-uit gevonden.
Dus één ding is alvast zeker, het gaat weer een
super gezellige dag worden! Nu zult u wel denken….Nieuwe Stijl??
Omdat het aantal deelnemers elk jaar wat terugloopt, hebben wij besloten om dit jaar ‘ons’ uitje
samen met onze buren uit Wenum-Wiesel te organiseren. Ook zij hebben met ditzelfde probleem te
maken. Afgelopen jaar hebben zij hun dagje-uit
helemaal niet door kunnen laten gaan, wegens te
weinig deelname!

den. Daarom aan u het verzoek: wacht niet te lang
met opgeven en neem contact met ons op!! Meer
dan 62 mensen kunnen er niet in de bus!
Woensdag 13 mei zullen wij rond 08.45 uur vertrekken vanaf Dorpshuis “Ons Huus”, na een 2 uur
durende rit zullen wij bij onze bestemming aankomen. ’s Avonds rond 20.30 uur verwachten wij
weer terug te zijn. De kosten voor deze verzorgde
dag zijn € 60,00 voor leden en €65,00 voor nietleden. Wij hopen dat u, net als voorgaande jaren
weer gezellig met ons meegaat!
Vriendelijke groeten,
Joke en Annette.

Joke Buitenhuis: 06-10856003,
Dus wij hebben onze krachten gebundeld en samen
een dagje-uit georganiseerd. Nou hopen wij alleAnnette Barmentloo: 06-27300489
maal natuurlijk dat dit een groot succes gaat wor-

De deelnemers uit 2016.
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Antonius school De Vecht 1

Hierbij een stukje vanuit de Antonius. We zijn vandaag met de groepen 5/6/7/8 naar het
Planetarium Toldijk geweest. De leerlingen hebben om 14.00 u nog een stukje geschreven
zodat het oo tijd is. We hebben een computer storing dus ik hoop dat het geen probleem is
dat het handgeschreven is. Foto's stuur ik zo ook.
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Antonius school De Vecht 2

Planetarium Toldijk
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Herplanting Koningsboom

Herplanting Koningsboom/ Kroningsboom
Zoals ik al had aangegeven in de vorige Ratelaar is op zaterdagmorgen 15 februari de door de OVBB
geschonken lindeboom die bij de school stond, en daar in het gedrang kwam verplant op de hoek
Broeklanderweg, Nieuwe Wetering. Gejo van Assen heeft deze werkzaamheden verricht, bedank hiervoor. En nu maar hopen dat hij aanslaat en dat wij hem zien opgroeien.
Met vriendelijke groet,
Frits Bouwmeester
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Dio Beemte
Het nieuwe jaar is weer begonnen!
Maak van 2020 een sportief jaar.
Kom op dinsdagavond sporten op muziek bij Total Body Workout van 19.30 tot 20.30 uur.
Kom gewoon een keer gezellig een proefles meedoen!
Of op woensdagavond lekker buiten bootcampen van 19.30 tot 20.30 uur.
Of kom een keer een proefles meedoen met de seniorengym. Deze is op woensdagavond van 19.15 tot
20.30 uur.
En ook aan de kinderen is gedacht.
Zij kunnen een proefles meedoen met streetdance.
Dit is op dinsdagavond.
Voor de leeftijd 2,5 tot 7 jaar van 17.30 tot 18.15 uur.
Voor de leeftijd van 7 tot 11 jaar van 18.15 tot 19.00 uur.
En als laatste zijn er ook allerlei mogelijkheden voor volleybal!!
Waar kom jij gezellig een proefles meedoen???
www.diobeemte.nl
Of check onze Facebookpagina, met leuke filmpjes erop!!!

ZijActief De Vecht
ZijActief de Vecht
Op 14 maart is de provinciale jaarvergadering van ZijActief Gelderland voor bestuur en leden in zalencentrum Radstake in Heelweg. Er is een interessant programma.
Aanvang 9.30 uur, koffie, opening, meditatief moment. Diverse verslagen enz.
Na de pauze is de gastspreker John Berends (commissaris van de Koning).
Daarna lunch, en het middagprogramma wordt verzorgd door de Dutch Show Compagnie met het programma ‘De Vliegende Nonnen Show’.
15.45 uur is de afsluiting.
Meer informatie op de site of bij één van de bestuursleden.
25 maart staat de ledenavond in het teken van Veilig Verkeer. Joop Hagen wil ons een opfriscursus geven. Voor velen van ons is het jaren geleden dat we rijexamen hebben gedaan.
Zijn er nieuwe borden of regels bijgekomen? Of zijn er juist regels afgeschaft? We zullen het allemaal
horen. Het lijkt een leerzame, nuttige avond te worden.
Aanvang 20.00 uur en vooraf is er koffie/thee. Locatie de Groot.
Leden betalen € 5.00 en introducees € 8.00.
Dat is inclusief koffie/thee en een drankje. Op zijactief.de-vecht.nl kunt u veel info en foto’s vinden over
onze vereniging.
We zien u graag.
Groet Janny
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Beheerder Ons Huus
ONS HUUS
Maart staat bol van de activiteiten!
We beginnen zondag 1 maart met een Chinees buffet.
De dames van het breicafé breien natuurlijk ook weer vrolijk door en wel op woensdag 4 en 18 maart
en 1 april .
Ook de klaverjassers leggen een kaartje op dinsdag 3, 17 en 31 maart.
ArtPub geeft donderdagavond 5 maart een workshop. De Zotte Zebra’s kunnen worden geschilderd. (Opgave via www.artpub.nl)

De actiefgroep organiseert op vrijdagavond 20 maart een Disneyavond voor de jeugd.
Maandagavond 23 maart komt Ineke Nieubuur van Lavanda Decoraties, kunnen we weer een mooi
paasstuk maken. (Opgave verplicht)
Vrijdagavond 27 maart is Marjan van den Berg uitgenodigd door de actiefgroep. Marjan is een Nederlandse freelance journaliste en is vooral bekend geworden door haar de feuilleton Sanne in het weekblad Margriet.
En we sluiten zondagmiddag 29 maart af met de toneelvereniging Plankenkoorts uit Lemelerveld.
Zij gaan de komedie “Bij ons aan de grens” opvoeren. Dit belooft een gezellige middag te worden.
Komedie op station Plankenkoorts!
Elk station kent drukke tijden, maar zo hectisch als bij Plankenkoorts is gelukkig zeldzaam.
Zo'n dolle boel maar de vreemdste typetjes maakt het ook weer leuk!
Toeristen, zwervers, nieuwsgierige aagjes en vluchtelingen lopen er los rond. Terwijl de trein vertraagt,
de burgemeester op inspectie komt en moeders vrolijk de was ophangt, worden er bommen onschadelijk
gemaakt en smokkelaars gearresteerd.
Een prima setting om heerlijk van te genieten, tijdens de toneelvoorstelling .
Openingstijden in het winterseizoen vanaf 1 oktober tot 1 mei
(Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten):
Maandag gesloten
Dinsdag vanaf 19.00 uur
Woensdag van 14.00 tot 17.00 en vanaf 19.00 uur
Donderdag vanaf 19.00 uur
Vrijdag afhankelijk van activiteiten
Zaterdag en Zondag tussen 17.30 - 19.00 uur (Cafetaria)
Uiteraard zijn andere openingstijden op afspraak ook mogelijk!
Tot ziens in Ons Huus! Ben & Gina Kerkstra Tel. 06 27284949
LET OP: M.I.V. 1 JANUARI 2020 IS DE CAFETARIA IN HET WINTERSEIZOEN GEOPEND OP ZATERDAG EN ZONDAG IN DE EVEN WEKEN ->
JAN.: 11-12, 25-26, FEBR.: 8-9, 22-23
MAART: 7-8, 21-22, APRIL: 4-5, 18-19
In geval van een besloten feest is de afhaalmogelijkheid via de zijkant bij de keuken.
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK
Diensten in de Wilhelminakerk in maart 2020
01 maart.
08 maart.
15 maart
22 maart*
29 maart
05 april

10.00 uur Dienst met Ds. H.W.J. Faassen, Apeldoorn
10.00 uur Dienst Ds. A.J. Al – van Holst,
10.00 uur Dienst met Ds. H. Boter, Apeldoorn
Biddag voor Gewas en Arbeid
10.00 uur Dienst met Dhr. E. Fokkema. Twello
speciale wensliederen dienst
10.00 uur Dienst met Ds. H. van Vreeswijk, Kampen
10.00 uur Dienst met Ds. C. Baas, Apeldoorn

Scriba: Marie Koetsier
Holhorstweg 9
7341 AC Beemte Broekland,
Telefoon: 055 3121457

* Voor aanvang van de dienst en wel vanaf 9.50 uur zullen ook een aantal
E-mail:
liederen worden gezongen zoals door gemeenteleden aangevraagd en waar- scriba@wilhelminakerk.com
uit de voorganger een keuze zal maken.

Kidskerk
Voor alle jongens en meisjes van 4 tot ca. 13 jaar is er elke tweede zondag van de maand Kidskerk in
de Wijkzaal van de Wilhelminakerk.

Parochie St. Antonius van Padua
Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht.
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731
Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur
Zondag 8 maart Eucharistieviering met pastor Sebastian
Zondag 15 maart Woord en Communieviering met pastor I. Kantoci
Zondag 22 maart Eucharistieviering met pastor H, Hofstede
Zaterdag 28 maart Eucharistieviering met pastoor H. Hofstede
Zondag 5 april Woord en Communieviering met pastor I. Kantoci
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur
Zondag 1 maart Eucharistieviering met pastoor H Hermens
Zondag 8 maart Eucharistieviering met pastor J Oude Vrielink
Zaterdag 14 maart vormselviering in de Emmaus kerk om 16.30 uur
Zondag 15 maart Eucharistieviering met pastoor H Hermens
Donderdag 19 maart feestdag van de H Joseph om 9.00 uur Euchjaristieviering
Zondag 22 maart eucharistieviering met pastor Sebastian
Woensdag 25 maart Aankondiging van de Heer om 9.00 uur Eucharistieviering
Zondag 29 maart Eucharistieviering met pastor H Hofstede
Zondag 5 april gezinsviering met pastoor H Hermens
wij hopen u te ontmoeten bij vieringen die u aanspreken
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap
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PCBO De Diamant 2
Nieuws vanuit groep (5)/6/7/8
Ook dit keer willen we iedereen uitnodigen om weer een stukje verder met ons mee te gaan op onze
reis door dit schooljaar. We lachen samen, we leren samen, we spelen samen, de hormonen beginnen
te kriebelen en af en toe wordt er een traantje weggepinkt. Iedere maand geven wij u een blik in hetgeen wij meemaken in onze fijne groep.
Nu dit verhaal wordt geschreven, zitten we al weer halverwege februari. Vandaag is het Valentijnsdag,
de dag van vriendschap en liefde. Vanmorgen waren er veel kinderen op onze school die een lieve
groet of klein cadeautje voor een ander hadden meegenomen. Vanmiddag mochten alle kinderen van
groep 5/6/7/8 1 roos geven aan iemand uit onze klas om hem of haar te laten weten dat we elkaar
aardig vinden en dat we elkaar waarderen voor wie we zijn. Veel kinderen hebben hier gebruik van gemaakt en gaven een roos aan een vriend of vriendin.
Laten we even terug kijken op de maand die achter ons ligt.
Voor de kinderen van groep 8 stond de maand januari in het teken van de open dagen. Iedereen heeft
het definitieve advies gekregen, dus nu konden ze nog 1 keer kijken naar welke school ze volgend
schooljaar willen gaan. Voor een aantal kinderen viel de definitieve keus toch ineens nog best onverwacht anders uit dan ze eerst dachten. Gelukkig weten, op een enkeling na, nu alle kinderen waar ze
volgen jaar heen willen. Er zijn ook al veel kinderen van groep 7 voor een eerste keer gaan kijken om
sfeer te proeven.
De kinderen van groep 2 t/m 7 hebben in januari/februari weer hun best gedaan op de cito. Voor sommigen was het flink aanpoten, voor anderen was het gesneden koek. Groep 8 hoefde dit keer niet mee
te doen, zij werken nu toe naar de IEP die voor halverwege april gepland staat.
We sloten januari af met twee vrije dagen, die niet op de kalender stonden. Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari waren de stakingsdagen. Alle scholen van het Pcbo sloten hun deuren voor kinderen.
Wij hadden ineens 2 dagen om allemaal leuke dingen te doen, maar onze juffen hebben heel hard gewerkt. Alle juffen en meesters hebben met elkaar nagedacht over de toekomst van het basisonderwijs.
Welke veranderingen zijn er nodig om zo goed mogelijk les te kunnen geven nu en in de toekomst?
22 januari t/m 1 februari waren de Nationale voor-leesdagen. De kinderen van groep 8 hebben met de
kleuters allemaal scenes uit het prentenboek “Moppereend” nagemaakt in
schoenendozen. Alle dozen samen
vormden het verhaal. Het zag er werkelijk geweldig uit.
Op woensdag 5 februari zijn we met
alle kinderen van groep 6/7/8 naar
Malkander geweest voor de
‘zwemchallenge’. We mochten de hele ochtend komen zwemmen. Het
was niet alleen maar spelen, we moesten ook echt hard werken. (zie
bijdr. gr. 8 red.)
Maandag 10 februari kregen we een gastles gamedesign van meester Mick. We hebben onze eigen games gemaakt. Dat was super gaaf! (zie bijdr. gr. 8 red.)
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PCBO De Diamant 3
Diezelfde dag hebben we ook onze portfolio’s mee naar huis gekregen.
Wat staan er weer een mooie verhalen in over wat we allemaal geleerd
hebben en hoe het met ons gaat in de groep. Altijd leuk om hierin te
lezen. Echt iets om trots op te zijn.
Tot slot raken we nu aan het eind van ons thema ‘Amerika’ bij Topondernemers. We hebben al een aantal hele mooie presentaties gezien
over b.v. de Mac Donalds, Indianen en de ABC eilanden. In de week
voor de vakantie ronden we dit af en daarna gaan we op zoek naar
een nieuw avontuur.
Dan rest ons nog om alvast even een blik vooruit te werpen. Wat ligt
er allemaal in het verschiet? In de week voor de vakantie zijn de portfoliogesprekken. Kinderen komen met hun ouder(s) naar school om samen met de juf te praten over
het portfolio en de doelen waar ze de komende periode aan willen werken. Daarna is het tijd voor de
vakantie. In die week wordt een begin gemaakt aan onze schooltuin. We zijn erg benieuwd hoe alles
eruit gaat zien. We hopen dat u het leuk vond om weer een stukje met ons mee te reizen. Wie weet
waar de reis ons volgende keer brengt. Graag tot dan. Groeten van alle kinderen en de juf van groep
(5)/6/7/8.

Van onze groep 8 redactie:
Zwemchallenge groep 6/7/8
Op woensdagochtend hebben we met
6/7/8 de zwemchallenge gedaan bij
zwembad Malkander. We hadden 4 onderdelen eendje was vrij zwemmen,
snorkelen, survivallen en technieken ze
waren erg leuk. We hadden leuke opdrachten bij survivallen dit waren de
opdrachten: we moesten met kleren
zwemmen, en door een gat zwemmen,
en daarna hadden we een parcourtje
onder de mat door, en boven de mat
door, was heel leuk! Bij snorkelen
mochten we met flippers door poortjes
onder water en je mocht met je snorkel onderwater lucht in de emmer blazen en je kon ook dingen opduiken. En bij vrij zwemmen gingen we memory spelen onderwater en we gingen waterpolo doen en
we gingen nog elkaars buis afpakken als een paardje dat was erg grappig. Bij technieken moesten we
onze technieken laten zien zoals: borstcrowl, rugcrowl, schoolslag en duiken soms ging het goed maar
soms ook niet. Toen we klaar waren kregen we on certificaat en er zat een vrijkaartje bij dus we kunnen nog een keer gaan zwemmen. We vonden het allemaal erg leuk en we zouden het graag nog een
keer willen doen.
Gemaakt door: Silke, Mandy en Jinte
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PCBO De Diamant 4

Gastles gamedesign groep 6/7/8
Op maandag 10 februari kregen we de gastles ’Gamedesign’ over hoe we een game moesten maken.
Eerst gingen we kijken naar een plaatje van mensen die samen één game hebben bedacht. We moesten raden hoeveel mensen er ongeveer stonden en hoelang ze er over deden om de game te maken.
Daarna kregen we uitleg over hoe we een game moesten maken. We mochten iedereen een tweetal
maken en we kregen een tablet. We moesten de game Bloxels opstarten. We mochten allemaal een
game maken. Tot slot mocht iedereen zijn game spelen. Tussendoor kregen we soms ook nog een
stukje uitleg erbij. Het was een leuke en leerzame gastles! Gemaakt door Laura & Daan.
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Herenboerderij Apeldoorn
Artikel Wedhouder Epe Vaassen Erik Visser op de
Wenum Hoeve
Herenboerderij Apeldoorn groeit verder en hoopt
mei 2020 van start te gaan.
Gert-Jan Wensink, de boer leidde Erik Visser met
Hans Nijdeken de voorzitter van Herenboeren Apeldoorn rond over de Herenboerderij in ontwikkeling.
Er werd een PowerPoint presentatie getoond waarop te zien is hoe een Herenboerderij eigenlijk
werkt. 150 -200 gezinnen vormen een coöperatie
die een boer of boerin 50 soorten groenten lokaal
laat verbouwen op een duurzame natuur gedreven
manier. Verder komt er een heuse boomgaard, ook
komen er scharrel varkens, een kip caravan met
200-250 legkippen erin ook word de reeds bestaande kudde Hereford vleesrunderen over genomen.
Het is dus een burgerinitiatief, waarbij de drie pijlers, duurzame kringloop landbouw, economisch
gedreven, sociale verbondenheid centraal staan.
De Herenboerderij past heel goed naast de reeds
bestaande Vergader -Zorgboerderij Wenum Hoeve
met Landwinkel, op deze manier kan er een Win
Win situatie ontstaan.

natuurlijk dat er nu ook meer coöperatie leden uit
de omgeving te noorden van Apeldoorn geboeid
gaan raken. Wil je ook mee doen met deze Startup,
kijk dan op FB Herenboeren Apeldoorn en / of neem
contact op : herenboeren.apeldoorn@gmail.com
De 11 Kartrekkers van de Herenboerderij hopen u
binnenkort te verwelkomen de koffie thee zal zeker
klaar voor u staan.
Onze informatie inlopen :
Woensdag 19 februari 20.00 uur.
Zaterdag 7 maart 10.00- 12.00 uur.
Dinsdag 17 maart 20.00 uur.
Zaterdag 4 april 15.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan Wensink
Wenum Hoeve
Zorgboerderij | Vergaderen | Winkel

Wenumsedwarsweg 99
7345 AS Wenum-Wiesel
T: +31 (0)55 3121480
M: +31 (0)6 18934832
Er zijn reeds 94 getekende intentie verklaringen om www.wenumhoeve.nl
mee te doen, daarnaast zijn er ook al 230 serieus
geïnteresseerde gezinnen. Ook de omgeving Epe Vaassen is al goed vertegenwoordigd, we hopen
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Klussendag Ons
Huus

Zaterdag 14 maart 2020
Er zijn dit voorjaar weer een aantal karweitjes die moeten gebeuren om ons dorpshuis netjes en toegankelijk te houden voor iedereen en daarbij kunnen we best wat hulp gebruiken.
Komt u ons ook helpen met de klussen? De koffie staat klaar vanaf 8.30 en uiteraard zorgen wij de
rest van de dag ook voor een natje en een droogje.
We maken er dan samen een gezellige klusdag van!
Mocht u liever op een ander tijdstip klussen dan kan dit in overleg uiteraard ook.
Klusjes die o.a. gebeuren moeten:
Plinten van het Achterrumme
Boeiplanken schoonmaken
Binnendeuren schilderen van de zaal, Achterrumme, kleedkamers enz.
Boeiplank luifel vervangen
Glas van de lantaarns schoonmaken
Put molgoot legen
Snoeibeurt sportveld
We combineren de klussendag met de jaarlijkse NL Doet dag.
We krijgen ook dit jaar weer € 350,- subsidie!

Alle hulp is erg welkom!
Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we een prachtig onderhouden dorpshuis met terras kunnen laten
zien op 25 april bij de opening van het nieuwe terras.

De Ratelaar - maart 2020 - Pagina 37

Toneelvereniging Plankenkoorts
Op zondagmiddag 29 maart speelt Toneelvereniging Plankenkoorts de komische voorstelling “Bij ons aan
de grens” in dorpshuis Ons Huus in Beemte Broekland.
Wim ter Schure is de stationschef van het grensdorp Hardhuizen. De laatste tijd raakt hij steeds meer
over zijn toeren: Op de een of andere manier worden er via zijn station illegale werknemers over de
grens gesluisd. De nieuwe burgemeester van het dorp oefent zware druk op hem uit om er een eind aan
te maken. Gelukkig ontpopt de stations- chef zich als een tweede Sherlock Holmes, die geen middel uit
de weg gaat om achter de waarheid te komen. Wie is de mensensmokkelaar van Hardhuizen? Is het de
zwerfster die elke nacht op het station slaapt? Of weet de zangeres Annelies Vonk er meer van? Sinds
wan- neer komen er toeristen naar Hardhuizen? En de conducteur, Douwe Donker, heeft zijn naam en
uiterlijk ook al niet mee...
Een ouderwets vrolijke klucht met moderne thema’s. Kom kijken!
Entree € 5,00 p.p. Voorverkoop bij Ons Huus of zondag 29 maart vanaf 13.00 uur aan de zaal.
Aanvang: 14.00 uur op zondag 29 maart in dorpshuis Ons Huus in Beemte Broekland
Entree: € 5,00 per persoon

Zondag 29 maart 14:00

Dorpshuis “Ons Huus”
Rolverdeling
Wim Ter Schure:
Dinie ter Schure:
Marijn van Bergen-Henegouwen:
Henk Gerrits:
Annelies Vonk:
Helga Hof :
Janneke Hilberink:
Gre Jeuken:
Douwe Donker:
Chaled Al-Habibi:
Mieke Huis in ’t Veld:
Regie:
Souffleur:
Licht & Geluid:
Decor:

Sander de Greef
Ria Herbrink
Mirjam Hagedoorn
Joost Krisman
Rianne van de Klippe
Mascha Kampman
Paulien Roerink
Cobie de Greef
Gerard Bosman
Jeroen Groenendijk
Marion Koerhuis
Joop Kieftenbeld
Ines Wiersum
Harrie Kieftenbeld
Jeroen Warnar
Plankenkoorts

Zie verder pagina:40

Bij ons aan de
grens
Komedie Stef Hudepohl
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“Ons Huus” samen met
Toneelvereniging Plankenkoorts

“Bij ons aan de
grens”
komedie door Stef Hudepohl

Zondag 29 maart 14:00
Dorpshuis “Ons Huus”

Beemterweg 25A, Beemte-Broekland

De Ratelaar - maart 2020 - Pagina 40

