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Op weg naar Pasen 

De voorbereidingen voor Palmpasen en de Paasviering zijn al 
in volle gang. 

Onder deze Zonnewijzer vindt u 
hierover alle informatie.  
Belangrijk om nog even extra te 

noemen is dat we op donderdag  
24 maart met elkaar genieten van 

een lekkere paaslunch op school. 
Kinderen hoeven die dag dus niet 
naar huis of over te blijven. Ze  

zullen deze dag daardoor al om 14.00 uur vrij zijn.  
De BSO is hiervan ook op de hoogte gesteld. 

 
Kinderopvang Fris! 
 

Zoals u weet heeft de Zonnewende het con-
tract met kinderopvang OOK niet verlengd en 

gaan we vanaf 1 augustus samenwerken met 
kinderopvang Fris! Dit geldt voor de vso, tso, 

bso, de kinderopvang en de peutergroep.  
Op beide locaties zal Fris! inpandig het aanbod 
gaan verzorgen. 

 
U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond van 

Fris!  
Op 22 maart op de locatie Keerkring 
Op 24 maart op locatie Ravelijn. 

Beide avonden starten om 19.30 uur. 
Bent u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn op uw  

eigen locatie, dan bent u ook van harte welkom bij de andere 
bijeenkomst. 
 

Schoolreisjes 
De data voor de schoolreisjes zijn bekend. 

U kunt deze alvast in uw agenda noteren. 
Groep 1-2 :   17 mei naar het land van Jan Klaassen in  
                   Braamt 

Groep 3 :   23 mei naar de Julianatoren in Apeldoorn 
Groep 4 :   23 mei naar park Tivoli in Berg en Dal 

Groep 5 :   23 mei naar het Dolfinarium in Harderwijk 
Groep 6 :   17 mei naar Avonturenpark Hellendoorn 
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Administratief medewerker 

Vanaf volgende week hebben we weer een vaste  
administratief medewerker op de Zonnewende. Hans  

Berenschot zal aanwezig zijn op de locatie Ravelijn op  
maandag, woensdagochtend en op vrijdag. De andere dagen 
werkt Hans op sbo De Vorm. 

Friedel Wilms werkte al bij de Hertog van Gelreschool en 
gaat nu ook naar de Zevensprong om de vaste kracht die 

ziek is, te vervangen. 
 
Heelys 

Weer een nieuwe rage racet door de school: de Heelys. 
Sportschoenen met wieltjes eronder. Uiteraard vormen de 

gangen en hallen in de school een mooie uitdaging om eens 
even lekker hard te gaan rijden. 
Behalve het feit dat het slecht is voor de vloer, is het  

gevaarlijk voor het kind zelf en voor medeleerlingen. Op 
school dus GEEN Heely’s. 

 
De grote rekendag 

Op woensdag 23 maart staat de Zonnewende de hele dag in 
het teken van “Rekenen”.  
Het thema is dit jaar: “Een kijkje achter de code”. Op allerlei 

manieren maken kinderen kennis met codes en symbolen. 
Hierbij valt te denken aan: 

Geheimschriften ontcijferen; speurtochten uitzetten; tekens 
herkennen en gebruiken; sorteren en rubriceren; een kluis 
kunnen kraken d.m.v. mastermind; rebussen oplossen;  

gebarentaal; hints; de betekenis van bepaalde symbolieken 
herkennen; diagrammen maken en kunnen lezen; patronen 

herkennen; schatkaarten maken enz.. Het belooft weer een 
interactieve en leerzame dag te worden. 
 

De week van de techniek 
Ook dit jaar gaan de groepen 7 weer op bezoek bij ROC 

Aventus om zich te laten voorlichten over het vak 
“techniek”. Hierbij zullen zij ook zelf aan de slag gaan en een 
technisch werkstukje maken. 

 
 

Haps 
De voorbereidingen voor het Hapskamp zijn al weer in volle 
gang. De kinderen van groep 7 zijn druk met het maken van 

jute jacks, het boetseren van een amulet en drinkbakjes. 
Volgende maand zullen zij zich weer 3 dagen onderdompelen 

in het leven van de IJzertijd in park Berg en Bos. 
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De Zonnewende sportief 

Er staat weer een aantal sportieve evenementen op stapel 
waaraan de Zonnewende gaat meedoen. Zo is er: 

 
Schoolhockey 
Uit de groepen 4 en 5 doen op 9 maart maar liefst 3 teams 

van de Zonnewende mee aan het schoolhockey toernooi op 
de velden van Ares.   

 
De scholierencross 
Op zaterdag 19 maart zullen 115 kinderen van de  

Zonnewende weer hun beste beentje voorzetten op de  
Apeldoornse scholierencross op de velden van AV’34 in het 

Orderbos.  
 
Schoolvoetbal 

We hebben voor het schoolvoetbaltoernooi van 23 maart  
3 jongensteams en 1 meisjesteam opgegeven.  

We hopen dat er een plekje is voor alle teams. 
Alle sportieve kinderen van de Zonnewende: Heel veel  

succes gewenst! 
 
Schoolfeest: 3 juni van 16.00-19.00 uur 

De voorbereidingen voor het schoolfeest zijn in volle gang. 
Het gaat een geweldig feest worden! Het goede doel waar-

voor is gekozen dit keer is: Up4s. 
Deze stichting biedt onderdak en onderwijs aan kansarme 
kinderen in Oeganda. 

 
Tijdens het feest op vrijdag verzorgt het Afrikaanse koor een 

spetterende show. 
De leerlingen krijgen donderdag 2 juni of vrijdag 3 juni een 
workshop, die zal worden gegeven door Up4s (up for us). 

(www.up4us.nl)  
Inhoud van de workshops: 

Djembé spelen 
Afrikaanse dans 
Afrikaanse zang 

Afrikaans spel 
 

Donderdagochtend de onderbouw op  
beide locaties 
Vrijdagmiddag de bovenbouw op beide locaties. 

U wordt hierover nog verder geïnformeerd. 
 

 
Thema beroepen bij de kleuters 
In de groepen 1/2  werken we over beroepen.  

Als eerste hebben we de dokter op bezoek gehad. De 
kinderen mochten met de stethoscoop naar hun  

eigen hart luisteren. 

http://www.up4us.nl
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Inmiddels is er in de gang een echte kapsalon gemaakt.  

De komende week krijgen we nog een aantal ouders op 

bezoek die komen vertellen over hun beroep: de piloot, de  

politie, de kapper, de laborant.  

 

 

Nieuws uit de wijk 

 



 

 

 

 

 

Beste ouders,             4 maart 2016 

 

Het is weer bijna Pasen.  

In deze brief vindt u de informatie over de activiteiten die op school zullen plaatsvinden. 

Palmpasen groepen 1/2 en 3  

De leerlingen uit groep 1,2 en 3 lopen met een versierde stok Palmpasen. U krijgt crêpe-
papier mee naar huis (uiterlijk 12 maart) en levert in dezelfde week de versierde stokken  

(in de vorm van een kruis, met een punt aan de bovenkant voor de broodhaan) in op school. 
Wikkel het crêpepapier niet helemaal af tot de bovenkant, anders kan het broodje er niet op. 

De andere versieringen worden gezamenlijk op school gedaan.  

Zorg ervoor dat de stok niet te groot en te dik is.  
De broodhaantjes op de stok worden verzorgd door de OR. 

De stok moet uiterlijk woensdag 16 maart ingeleverd worden bij de leerkracht. 

Op vrijdag 18 maart vindt de optocht voor de groepen 1, 2 en 3 plaats.  
We vertrekken om 8.45 uur. 

De Keerkring loopt richting het Fort, de Ravelijn richting Talma Borgh. 

Pasen voor alle groepen 

Op donderdag 24 maart vindt de Paasviering plaats. Op deze dag hebben we een continu-
rooster waarbij we om 14.00 uur vrij zijn! ’s Ochtends hebben we een viering, tussen de 
middag is er een Paaslunch. Hierbij is het de bedoeling dat ieder kind wat lekkers meeneemt 

dat gedeeld kan worden met de kinderen uit de groep. 

Vanaf maandag 14 maart hangt er bij iedere klas een intekenlijst met daarop de hapjes 

die de kinderen kunnen meenemen. Drinken wordt geregeld door de OR. 

De groepen 1, 2, 3 en 4  zullen om 12.15 uur gaan genieten van hun Paaslunch.  

De groepen 5, 6, 7 en 8 zullen om 12.45 uur gaan lunchen.  

Het is de bedoeling dat de hapjes ‘s ochtends al worden meegenomen naar school.  

Als u graag warme hapjes wilt maken, kunt u die brengen vlak voor de lunch. 

Denkt u ook aan een bordje, beker en bestek met naam?  

De kinderen nemen voor de ochtendpauze gewoon hun eigen eten en drinken mee.  

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u uiteraard te-

recht bij de leerkracht van uw kind.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de Paascommissie 

Renate Vosselman, Roel Steyvers, Marieke de Glopper en de OR-leden Manon Op de Beek  

en Ellen Luten. 


