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Aanstaande zaterdag zullen wij Loes begeleiden naar haar laat-
ste rustplaats. 
 

Hemel en Aarde 

Onze lessen godsdienst en levensbeschouwing gaan in de we-
ken tot Kerstmis over God. Het is niet zo makkelijk om met kin-
deren over God te praten en te denken en te voelen hoe God er 
voor je kan zijn. We gaan het wel proberen, want we vinden het 
heel erg de moeite waard.  
Niemand weet wie God is, hoe God is. God is groter dan alles 
wat je over God kunt zeggen of denken. En toch willen mensen 
graag in woorden of beelden weergeven wat God voor hen bete-
kent. Er zijn heel veel verschillende beelden over God, die elkaar 
aanvullen. God wordt vaak gezien als de Schepper, als het begin 
van alles. En je kunt God ook ervaren als vriend, die je begrijpt 
en helpt. Of God zien als de oorsprong van al het goede, mooie 
en liefdevolle dat we in ons leven ervaren. Het ene beeld van 
God is niet meer of minder waar of waardevol dan de ander.  
De lessen vormen de aanloop naar Kerstmis, wanneer we vieren 
dat God geboren wordt als mens. We vieren Kerst als het feest 
waarop God zich laat kennen aan mensen, en geboren wordt als 
Jezus. We zien ernaar uit om dat ook dit jaar weer samen te kun-
nen vieren. 
 
Serious Request 
Bijdrage lege flessen 
Wat zijn de leerlingen al goed bezig met het ophalen van lege 
flessen. 
Op dit moment zitten wij pas in week 2 maar is het totaalbedrag 
nu al: € 626,- ! 
Fijn dat iedereen meedoet en zijn inzet toont. We gaan gewoon 
lekker door! 
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Gastlessen Rode Kruis 
Vrijwilligers van het Rode Kruis komen deze maand voorlichting 
geven in de groepen. Er wordt informatie gegeven over het doel 
en de werkwijze van Serious Request. In de groepen 7 en 8 
wordt er ook dieper ingegaan op de organisatie ‘Rode Kruis’. 
  
Knutselen 
Ook gaan de leerlingen een kunstwerk maken in de klas. Het is 
de bedoeling dat dit gemaakt wordt van zoveel mogelijk koste-
loos materiaal. Daarna worden deze ‘verkocht’ aan ouders, 
opa’s en/of oma’s. De opbrengst hiervan komt ten goede aan 
Serious Request. De verkoop van de mooie kunstwerken wordt 
gehouden op woensdag 13 december van 11.45 tot 12.15 uur. 
U komt toch ook?!  
  
Aanbieden cheque 
Op woensdagochtend 20 december a.s. gaan Lieselotte en Mo-
nique (locatiedirecteuren Ravelijn en Keerkring) naar het Markt-
plein om vanuit de Zonnewende de cheque te overhandigen. In 
de week van maandag 11 december kunnen leerlingen hun 
naam op een lootje schrijven en in een ‘box’ doen. Op donder-
dag 14 december wordt er geloot wie er mee mag. Mocht u hier 
bezwaar tegen hebben, wilt u dit dan met uw kind(eren) bespre-
ken)?   
 
Werkzaamheden fietsroute ten einde 

De Cleantech regio heeft de laatste tijd hard gewerkt aan de 
Fietsroute Apeldoorn Deventer, zodat er straks vlot en veilig ge-
fietst kan worden op deze route. In Apeldoorn komen de werk-
zaamheden nu ten einde. Op woensdag 15 november, van 
15:30 tot 17:00 uur, wordt dit gevierd op de kruising van De 
Ontvangst en de Veenhuizerweg. De kinderen van De Regen-
boog en Zonnewende Osseveld zijn van harte welkom om de 
aanpassingen te komen bekijken, onder het genot van iets lek-
kers. Daarna mogen ze als een van de eerste over het nieuwe 
fietspad fietsen, met hun eigen fiets of zelfs met een riksja! De 
ouders worden natuurlijk ook niet vergeten: er zal ook een heu-
se koffiefiets aanwezig zijn, waar een gratis kopje koffie kan 
worden gehaald. 
Met vriendelijke groet,  Belle Tonk, Junior Communicatieadvi-
seur, Team Slim Reizen Stedendriehoek 
 
Oproep leesboeken 
Voor onze schoolbibliotheek zijn wij op zoek naar mooie lees-
boeken voor de midden- en bovenbouw. In de schoolraad ga-
ven de leerlingen aan dat onder andere de uitdagende boeken 
met een hoger AVI-niveau (AVI M7+) erg gewild zijn en snel zijn 
uitgeleend. De schoolraad kwam zelf met het idee dat er thuis 
misschien nog wel mooie boeken liggen die niet meer worden 
gebruikt. Met deze boeken kunnen de kinderen weer veel lees-
kilometers maken. Heeft u thuis nog een boek liggen dat niet 
meer wordt gelezen?  
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U mag het inleveren bij de leerkracht van uw kind.  
 

Van de Medezeggenschapsraad 
Met de start van het nieuwe schooljaar is ook de Medezeggen-
schapsraad (MR) weer bij elkaar gekomen. Afgelopen 25 sep-
tember was weer de eerste keer en met een nieuwe samenstel-
ling. De MR bestaat dit jaar wederom uit; Gartjan Grijzen (ouder 
Ravelijn), Patricia Tieman (ouder Ravelijn), Laura Bartelink 
(ouder Keerkring) en Laura Wezenberg (IB-er locatie Keer-
kring). 
Daarnaast hebben zich dit jaar 3 leerkrachten als nieuw MR-lid 
aangemeld; Frank Holtman (leerkracht Ravelijn), Annelies Jas-
per (leerkracht Ravelijn) en Sylvan de Weert (leerkracht Keer-
kring). Tijdens dit schooljaar willen we de ouders en leerkrach-
ten via de Zonnewijzer op de hoogte houden van de zaken 
waar we mee bezig zijn. Afgelopen vergadering hebben we de 
jaarplanning voor het komende schooljaar besproken en een 
evaluatie gehad over passend onderwijs binnen de school. De 
komende maanden staan weer interessante zaken op de plan-
ning zoals het schoolplan, de begroting en de Cito scores. Maar 
ook het nadenken over het eventueel invoeren van een Conti-
nurooster en de Dalton visitatie die dit jaar weer gaat plaatsvin-
den staan gepland. Benieuwd wat er besproken is? Na het 
goedkeuren van de notulen worden deze elke keer op de site 
geplaatst. 
En heb je vragen? Je kunt ons altijd aanspreken in of buiten de 
school. Mailen mag ook naar zonmr@veluwseonderwijsgroep.nl  
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