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De Zonnewende scoort goed 

De Zonnewende heeft een uitstekend resultaat behaald bij de 
eindcito, met een gemiddelde schoolscore van 537,6 (landelijk  

gemiddelde is 534,5). 
Een score waar we trots op kunnen zijn. In de vorige 

Zonnewijzer informeerden wij u al over de audit die heeft 
plaatsgevonden op de Zonnewende. Van het auditteam  
mochten we mooie complimenten ontvangen. Het volledige 

verslag van de audit voegen we als bijlage toe aan deze  
Zonnewijzer. 

 

Formatie 

Onze Intern Begeleider op de Ravelijn, Caroline Wenum is per 
1 augustus benoemd als locatiedirecteur op de 
Seb@stiaanschool, de school waar ze jaren geleden als  

leerkracht heeft gewerkt. Voor haar een mooie kans om haar 
talenten verder te ontwikkelen, wat we haar natuurlijk van 

harte gunnen. Voor ons uiteraard een gemis. De vrijgekomen 
vacature voor IB-er zullen we intern oplossen. 
Nienke Vlaskamp zal haar uren uitbreiden, de overige uren 

gaan naar Laura Wezenberg, die al een deel van de  
vervanging van Caroline op zich heeft genomen de afgelopen 

maanden. Deze functie sluit aan bij Laura’s ambities en de 
masteropleiding die zij gaat volgen. We wensen Caroline en 
Laura heel veel werkplezier toe in hun nieuwe functie. 

 
Wij begrijpen dat iedereen benieuwd is naar de formatie van 

het komende schooljaar. Op dit moment hebben we deze nog 
niet helemaal rond. Op 20 juni zullen wij de kinderen en  

ouders informeren over welke leerkracht er volgend jaar voor 
welke groep staat. Nog heel even geduld dus.. 
 

Meivakantie volgend schooljaar 

In het voorstel waarop de (P)GMR onlangs instemming heeft 

verleend was de meivakantie gepland van 15 april tot en met 
30 april 2017. Deze sloot aan bij de wens vanuit onder andere 
de ouders  van de leerlingen van de Veluwse Onderwijsgroep 

om de vakanties van het basis- en voortgezet onderwijs daar 
waar mogelijk gelijktijdig te laten plaatsvinden.  

Dit is met name bij de meivakantie onderwerp van gesprek 
aangezien het VO rekening dient te houden met de data van 

de centrale examens.  
Voor komend schooljaar speelt voor het eerst het gegeven dat 
de centrale eindtoets van groep 8 een rol speelt in de  

vaststelling van de meivakantie. 
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Wij zien ons  door de landelijk vastgestelde data van de  

centrale eindtoets genoodzaakt de voorgestelde meivakantie 
aan te passen.  

De centrale eindtoets wordt het primair onderwijs in 2017 op 
18, 19 en 20 april 2017.  
Even was er sprake van dat deze toets een week eerder (10 

tot en met 14 april 2017) zou kunnen plaatsvinden. De heer 
Dekker heeft –ondanks verzoeken daartoe- besloten niet van 

deze data af te wijken. 
  
De meivakantie zal in 2017 dan ook plaatsvinden van  

maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2017.  
Het spijt ons u niet beter te kunnen berichten, maar gaan er 

vanuit dat u begrip hebt voor de ontstane situatie en de  

keuze die wij daardoor moeten maken. 

Nieuwe website aanstaande maandag online! 
Aanstaande maandag gaat onze nieuwe website online! In 
de opmaak is duidelijk voor een frisse en heldere uitstraling 
gekozen en binnen maximaal 3x klikken heeft u de juiste  

informatie gevonden. Onze nieuwe website is ook volledig 
leesbaar op mobiele devices. Het doel van de nieuwe  

website is niet alleen het informeren van de ‘nieuwe ouders’, 
maar ook voor de huidige ouders. Zo zal de Zonnewijzer  
iedere maand op de website geplaatst worden, zal het  

fotoalbum actueel zijn en kunt u de schoolgids, kalender en 
andere praktische informatie hier vinden. Ook kunt u via de 

website met 1 klik op de Facebook- en Twitterpagina van  
onze school komen. We hopen daarom dat u regelmatig een 
kijkje neemt op onze website. 
 

Zonnewende in de drakenboot 
Op 25 juni vindt het jaarlijkse drakenbootfestival weer plaats 
in Apeldoorn. Dit jaar zal de Veluwse Onderwijs 

Groep deelnemen met twee boten, een boot met mensen uit 
het basisonderwijs en een boot met leerkrachten uit het 
voortgezet onderwijs. De 'basisschoolboot' wordt ruim bezet 

door leerkrachten van de Zonnewende, zo zitten  
juf Annelies, juf Carina, juf Caroline, meester Frank, meester 

Gertjan, juf Jessica, juf Manon, juf Marieke, Juf Monique H, 
Juf Nienke, juf Norie, juf Renate, juf Rianne, juf Tamara,  
juf Nienke (IB), juf Xanthine en juf Monique t S in elk geval 

op de boot. U begrijpt natuurlijk dat wij alle steun kunnen 
gebruiken en we hopen dan ook dat de ouders en kinderen 

van de Zonnewende ons in grote getalen komen  
aanmoedigen. Op zaterdagmiddag 25 juni komen wij in actie 
en gaan we de strijd aan met andere scholen en bedrijven.  
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Groep 8A wint de BankBattle 

Door Laurens en Victor uit groep 8A 

Wij hebben met groep 8 een spel gedaan dat de BankBattle 
heet. We moesten met z’n allen vragen opzoeken op de 

computer en daar stonden cijfers op die we dan aan 7  
kinderen moesten geven en die gingen vervolgens het op 

een vel met hokjes opzoeken en toen kwamen er woorden 
uit van links naar rechts. Soms waren er moeilijke vragen en 
soms makkelijke vragen. We werkten goed samen en het 

was ook erg leuk om te doen. Het was georganiseerd door 
de Rabobank. Alle scholen uit Apeldoorn deden mee. En 

daarvan hadden wij gewonnen! We kregen een taart en 
mochten een workshop uitkiezen. Er was heel veel keus en 
uit eindelijk hebben wij voor 3D-tekenen gekozen. We  

moeten dat nog gaan doen, maar we hebben er nu al veel 
zin in en we vonden het vooral heel erg leuk. 

 

Eindkamp 

Door Kayleigh Poelarends groep 8b 

Kamp was echt geweldig. We hebben van alles gedaan. In 
het bos speelden we levend stratego, een moordspel dat was 

ook heel leuk en ’s avonds in het donker hebben we een 
spooktocht gedaan. Dat was echt heel eng ze lieten je heel 
hard schikken. ’s Ochtends werden we met een legertruck 

gedropt in het bos met alleen een kompas en opdrachten. 
Dat was cool, maar wel moeilijk. Daarna hebben we  

kruisboog schieten gedaan. Dat was heel leuk. Je moest  
precies mikken en dan maar hopen dat die in de roos zit. 
’s Avonds hebben we nog lekker patat gegeten en een bonte 

avond gehad. De laatste dag hebben we nog gezwommen en 
was het weer tijd om naar huis te gaan. We hebben een  

super kamp gehad! 
 

Van Fris! 
Vakantie programma 
Iedere vakantie zal Fris! een vakantieboekje 

schrijven. Dit vakantie boekje wordt  
samengesteld in samenwerking met de  

kinderen. De activiteiten zijn een resultaat van 
vraag en aanbod. Uiteraard is ook binnen dit boekje nog 
ruimte voor improvisatie. Ten alle tijden zal gekeken worden 

naar de behoeftes en wensen van de kinderen. We proberen 
in ons vakantieprogramma een gevarieerd aanbod van  

activiteiten te verzinnen, zo zullen we activiteiten aanbieden 
voor de “buiten” kinderen, de artistieke kinderen en  
bijvoorbeeld de sportieve kinderen.  

In bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u ons programmaboekje 
voor de zomervakantie van 2016! 
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Vrijwilligers TSO 
We zijn nog altijd op zoek naar vrijwilligers die ons willen  
komen ondersteunen op de TSO. Mocht u hierover vragen 

hebben schroom dan niet contact met ons op te nemen!  
Contact gegevens  

Manager: Manon Scherff 
T   06-11 47 12 91 
@  keerkring@friskdv.nl 

@  ravelijn@friskdv.nl  
 

Vanuit de wijk 
Kunstrondleidingen 

Na het succes van de eerder georganiseerde gratis  
architectuur- en kunstrondleidingen door de wijk Osseveld-
Woudhuis, volgt nu de sprint met nog 6 rondleidingen door 

Osseveld-Woudhuis: 
 Zaterdag 4 juni Osseveld-Oost;  

Verzamelpunt Talma Borgh restaurant Fortlaan 47 om 
9.30 uur; Gids Hans Timmer 

 Zaterdag 18 juni Het Woudhuis;  

Verzamelpunt Talma Borgh restaurant Fortlaan 47 om 
9.30 uur; Gids Han Goudswaard 

 Zaterdag 18 juni Osseveld-Oost;  
Verzamelpunt Talma Borgh restaurant Fortlaan 47 om 
9.30 uur; Gids Luc Bos 

 Zaterdag 10 september Het Woudhuis;  
Verzamelpunt Talma Borgh restaurant Fortlaan 47 om 

9.30 uur; Gids Han Goudswaard 
 Zaterdag 24 september Het Woudhuis;  

Verzamelpunt Talma Borgh restaurant Fortlaan 47 om 

9.30 uur; Gids Han Goudswaard 
Deelname aan de rondleidingen is gratis, opgeven is wel  

gewenst: wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl  
 
Deze rondleidingen worden aangeboden door de Wijkraad  

Osseveld-Woudhuis om te vieren dat de wijkraad dit jaar 
haar 25 jarig jubileum viert. 

 
Vriendelijke groeten, Wendy Le Griep  
Wijkraad Osseveld-Woudhuis 

wendy.legriep@osseveld-woudhuis.nl  
wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl  

06-50533266 
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WOOS Olympics neemt je mee het zand in!  
Beachvolleyballen bij Apeldoorn Beach 
 

Vind je het leuk om met vrienden lekker buiten te sporten? 
Dan is beachvolleybal echt iets voor jou! Met sportief  

gevulde clinics zet Apeldoorn Beach voor alle kinderen uit 
Osseveld en Woudhuis haar deuren open om het  
beachvolleyballen uit te proberen en te ontdekken wat deze 

sport allemaal te bieden heeft. Met plezier samen sporten in 
het zand, en ontdekken dat beachvolleybal een ontzettend 

uitdagende sport is. Dat is wat tijdens deze clinics voorop 
staat. Kom ook lekker sporten met je blote voeten in het 
zand! 

 
De data en tijden waarop de clinics plaatsvinden vind je  

hieronder. 
Clinic 1 
Woensdag 15 juni | 15.00 - 16.00 uur (6 t/m 9 jaar) 

Woensdag 15 juni | 16.00 - 17.00 uur (10 t/m 14 jaar) 
Clinic 2 

Woensdag 22 juni | 15.00 - 16.00 uur (6 t/m 9 jaar) 
Woensdag 22 juni | 16.00 - 17.00 uur (10 t/m 14 jaar) 
Beachvollebaltoernooi 

Woensdag 29 juni  | 15.00 - 16.00 uur (6 t/m 9 jaar) 
Woensdag 29 juni | 16.00 - 17.00 uur (10 t/m 14 jaar) 

 
Waar: De clinics vinden plaats bij Apeldoorn Beach, achter 
het Omnisport (op eigen vervoer: De Voorwaarts 440 in 

Apeldoorn). Ouders zijn uiteraard van harte welkom om te 
kijken hoe het beachvolleyballen in z’n werk gaat. 

Wat heb je nodig? Een zonnebril is handig. Een bidon met 
water. Sportschoenen zijn niet nodig, want  

beachvolleyballen doe je lekker op blote voeten.  
Een handdoek om al het zand weer van je voeten te krijgen. 
 

Deelname is gratis. Je moet je wel even van tevoren 
aanmelden. Dat kan eenvoudig via de site van Sportstimu-

lering Apeldoorn. Voor vragen kun je terecht bij Jeroen van 
der Linden van Accres Apeldoorn via  
jeroenvanderlinden@accres.nl of tel 06 13 12 89 73 
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