
         Apeldoorn, 9 april 2019 
Beste ouder(s) verzorger(s), 
 
U heeft misschien uit de media begrepen dat het een zooitje is op onze school. Dat is niet waar. 
Helemaal niet. Het gaat erg goed. En er is dus niks aan de hand. Om te zorgen dat we neuzen weer 
allemaal dezelfde kant op krijgen, informeren we u wel nog even over een aantal praktische zaken. 
 

1. Ondank kritiek van sommige ouders blijft het schooluniform gehandhaafd. Het vergroot de 
saamhorigheid en voorkomt dat uw kind net niet de juiste Nike’s aanheeft of hoe heten die 
dingen tegenwoordig.  

2. Natuurlijk mag u als ouder even met uw kind mee de klas in. We stellen het echter wel op prijs 
als u ook weer weggaat, bij voorkeur voordat we naar de schietbaan gaan. Als het afscheid 
zonder al te veel drama kan verlopen, graag. 

3. Uw kind heeft gym op dinsdag en donderdag. We verzoeken u dan ook uw kind op DINSDAG 
en DONDERDAG een (schone en complete!) set gymkleding mee te geven. 

4. Jarig zijn is leuk. Om het trakteren ook leuk te houden, vragen we u alleen gezonde traktaties 
mee te geven (nee chips tellen niet als groente omdat ze toevallig van aardappels zijn 
gemaakt). Uiteraard houdt u ook rekening met de kinderen met een gluten-, lactose-, pollen-, 
of pinda-allergie en met degene die van hun ouders vegan moeten eten. Zo kan elke leerling 
de verjaardag van uw kind meevieren. 

5. We weten allemaal dat beeldschermen slecht zijn voor je ogen. Bovendien is er niks mis met 
een schriftje en een vulpen. Alle smartphones, tablets, e-readers en laptops worden daarom 
aan het beging van de schoolweek in de groene bak verzameld. U bent vrij ze daar ergens op 
vrijdag weer uit te vissen. 

6. Wij zijn een vreedzame school. Bij ruzies hanteren we de volgende regels: van de schietbaan 
af, even afkoelen, gele petje halen. Het kind met het gele petje mag praten, het andere kind 
luistert. Komen ze er samen niet uit? Dan belt er vast wel iemand 112. 

7. We streven als politieacademie naar een zo compleet mogelijk lesprogramma. Door een 
tekort aan leraren en klaslokalen zullen we uw kind soms in een andere groep plaatsen of op 
de gang lesgeven. Kinderen vinden dit fijn, ze houden van afwisseling. NB: op de gangen is 
het nogal koud, kleed uw kind dus warm aan. 

8. We vragen u uw kind zoveel mogelijk lopend of op de fiets te brengen. Als u echt lui bent en 
toch met de auto komt, kunt u gebruik maken van de kiss and ride plekken. Blijft u vooral niet 
te lang op het schoolplein hangen, kinderen schamen zich meestal dood voor hun ouders. 

 
Omdat onze vorige oproep kennelijk aan uw aandacht is ontsnapt (aan de moeder van Kelly: u hoeft 
niet nog een keer te reageren), nogmaals het volgende:  
 
We zoeken nog klassenouders om de feesten, schoolreisjes en excursies voor te bereiden en andere 
hand- spandiensten te verrichten. Het rooster voor de pleinveegdiensten is angstaanjagend leeg. 
Vanwege gebrek aan aanmeldingen wordt het verzorgen van de planten en de goudvis bij toerbeurt 
onder de ouders verdeeld. Er is nog (veel) plek in het luizenpluisgroepje (vergeet de luizenzak voor over 
de jas van uw kind niet!). Daarnaast zoeken we nog een docent Strafrecht, een docent Nederlands 
(spelling), een OBT-docent, een vakleerkracht gymnastiek, een conciërge en docenten voor de modules 
digitaal opsporen, milieucriminaliteit, financiële recherche, privacywetgeving en aangifte opnemen.  
O ja en een nieuwe directeur zou ook leuk zijn want ik ben er echt helemaal klaar mee. 
 
Rest ons nog u te bedanken voor de keuze voor de politieacademie. We zullen het in ons gestelde 
vertrouwen waarschijnlijk niet echt waar kunnen maken, maar zoals we ook tegen de leerlingen zeggen: 
als je maar je best doet! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De directie. 


