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Vanaf 8 november 

op di-wo-do om 10.00 

uur schoolfruit, dus 

geen eten en drinken 

meegeven! 

19 november  

Volleybaltoernooi     

groepen 4 en 5 

2 december 

Sinterklaas 

5 december 

Alle kinderen vrij i.v.m. 

studiedag 

 

 

 

 

Schoolfoto’s  
Door verschillende omstandigheden is de website van de school-
fotograaf helaas voor de ouders regelmatig niet bereikbaar ge-
weest. Hierdoor bent u misschien de actieperiode misgelopen. 
Heel vervelend, daarom zal de actieperiode de gehele maand 
november nog van kracht zijn! Op deze manier heeft elke ouder 
nog de gelegenheid  om een bestelling te doen inclusief de gratis 
klassenfoto. 
 
Catecheseproject “Hemel en Aarde” 
Het lijkt nog lang te duren, maar over een paar weken zitten we 
alweer midden in het decembergevoel. Ook op school zijn dat 
bijzondere weken. Het donker, de lichtjes en de sfeervolle gezel-
ligheid maken elk jaar weer indruk op iedereen. De lessen le-
vensbeschouwing uit Hemel en Aarde dragen daar ook dit keer 
weer aan bij. Ze gaan over goud.  
In oosterse kerken is een heel speciale manier ontwikkeld om 
heiligen te schilderen op houten panelen. Op deze iconen wordt 
veel goudverf gebruikt. Het geeft aan iconen een bijzondere 
sfeer. Het is niet de enige manier waarop goud binnen het chris-
telijk geloof wordt gebruikt om het heilige en goddelijke te ver-
beelden. Het volk Israël had de Ark als teken van het verbond 
tussen God en mensen. In de Bijbel staan gedetailleerde om-
schrijvingen van de manier waarop goud gebruikt werd om de 
Ark te bekleden. Ook in andere religies is het heel gebruikelijk om 
het goddelijke en goud met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld door 
gouden beeldjes.  
In de lessen over Kerst zal het ook gaan over de drie wijzen, die 
Jezus komen eren met wierook, mirre en goud. Zo sluit Kerstmis 
mooi aan bij de overige lessen in deze periode. 
 
Vanuit de werkgroep: Een gezonde school 
Op 5 september was er een informatieavond voor ouders over 
het onderwerp school en gezondheid. Tijdens deze avond kon-
den ouders geeltjes plakken met hierop voor hen belangrijke on-
derwerpen omtrent het thema gezondheid op school. Deze geel-
tjes zijn gebundeld en een drietal thema’s zijn het meest ge-
noemd: 
1.     Gezonde traktaties 
2.     Water op school 
3.     Fruitmoment ‘s ochtends 
(Zie bijlage voor de verdere uitwerking) 
Naar aanleiding van de informatieavond zijn wij met een aantal 
ouders en teamleden een werkgroep gestart om met elkaar te 
kijken naar de stappen die nodig zijn om De Zonnewende een  
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Gezonde School te laten worden. We worden hierbij onder-
steund door Wesley van de gemeente Apeldoorn en Jeroen van 
de Gezonde School. 
We hebben inmiddels een eerste kennismakingsbijeenkomst 
gehad, waarbij we afgesproken hebben om te beginnen met 
een verdere uitwerking van de 3 thema’s zoals hierboven ge-
noemd. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de vorde-
ringen uit de werkgroep. Mochten er ouders zijn die willen mee-
denken, ideeën of vragen hebben voor de werkgroep, neem 
dan contact op met een van de leden van de werkgroep via het 
e-mailadres werkgroepgezondeschool@gmail.com. 
Keerkring: Jessica Maertzdorf (moeder van Just uit groep 1/2C), Simone 
ten Hake (moeder van Tess uit groep 1/2C) en Amarens Kamstra (moeder 
van Beau uit groep 4A en Linu uit groep 1/2C) 
Ravelijn: Patricia Tieman (moeder van Noa uit groep 5b en Amber uit 
groep 2d) 
 
Uw kind krijgt schoolfruit! Volgende week al! 
Vanuit school hebben we een aanvraag gedaan voor gesubsidi-
eerd schoolfruit vanuit de  Rijksdienst voor Ondernemend Ne-
derland. Daarvoor komen wij in aanmerking! 
Aankomende week, vanaf 8 november, zullen de eerste school-
fruitleveringen plaats gaan vinden. De kinderen krijgen 3x in de 
week, op dinsdag, woensdag en donderdag om 10 uur gratis 
een stuk fruit of groente. Er hoeft dus voor dit pauzemoment 
GEEN eten en drinken meer meegebracht te worden. Dit pro-
ject duurt 20 weken en loopt tot 20 april 2017. Alle schoolfruitle-
veringen  zullen verzorgd worden door Vitamine & Zo.  Er wor-
den zoveel mogelijk fruit- en groentesoorten geleverd, bekende 
en onbekende soorten om kinderen zoveel mogelijk kennis te 
laten maken met de diversiteit aan groente en fruit.  
 
 
 
Van FRIS! 
 

 
TSO vrij-
willigers 
Op 16 November staat de EHBO-avond voor al onze 
vrijwilligers gepland. Deze cursus wordt aangeboden 

door Fris! kinderdagverblijven en zal gegeven worden door het 
Rode Kruis. Tijdens deze EHBO-avond zullen alle meest voor-
komende ongevallen behandeld worden. Zo zullen de begeleid-
sters gaan leren hoe ze welke wonden het beste kunnen be-
handelen en wat te doen als een kind zich bijvoorbeeld  flink 
stoot. Mocht u zich voor die tijd nog willen opgeven als TSO-
vrijwilliger horen wij dat graag! Informatie op doen middels een 
oriënterend gesprek kan uiteraard ook altijd. Mail dan uw gege-
vens naar keerkring@friskdv.nl en/of ravelijn@friskdv.nl  
Ouderportaal 
Helaas merken wij op de TSO dat er nog altijd een aantal  

 

 

        Voorlezen: 

https://webmail.veluwseonderwijsgroep.nl/owa/redir.aspx?C=i_jgubN64AJXe0TrP_VxSvEbSK28FKhGmmVw4wUYb7i6gA2CEwPUCA..&URL=mailto%3awerkgroepgezondeschool%40gmail.com
mailto:keerkring@friskdv.nl
mailto:ravelijn@friskdv.nl
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kinderen is dat niet aangemeld is in ons nieuwe systeem, wij 
verzoeken u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk te doen zodat de 
planning en facturatie van uw kind voorspoedig kunnen verlo-
pen. Tevens valt op de TSO op dat veel kinderen met een TSO 
flex contract niet aangemeld worden. Wanneer uw kind een 
TSO flex contract heeft betekent dit dat u uw kind zelf aan dient 
te melden via het ouderportaal. Dit kan tot een dag van tevoren.  
Op het moment worden de kinderen door ons zelf toegevoegd 
wanneer zij gebruik maken van de opvang, gezien dit handwerk 
is kunnen hier fouten in gemaakt worden. Het is dus belangrijk 
dat u dit zelf voor uw kind regelt. 
 
Vanuit de wijk: 
Na de succesvolle Girls Only Cruyffcourt toernooien in '14, '15 
en '16, organiseren we nu op zondag 20 november tussen 15 
en 18 uur,  een indoor oftewel Girls Only Zaalvoetbal Toernooi 
speciaal en alleen voor meiden! 
Meedoen kan met teams van 4 á 5 speelsters en binnen 2 ver-
schillende leeftijdscategorieën. 10 t/m 13 jaar en 14 t/m 16 jaar.  
Deelname aan het Girls Only voetbaltoernooi is gratis. Er zijn 
leuke extra activiteiten zoals clinics met Freestylster Jasmijn 
Jannsen https://youtu.be/LUWl8lXfwRw   
En er zijn leuke prijzen te winnen.  
Aanmelden kan online via https://goo.gl/forms/
syPMGa8gEF3HecGh1 of door een mail te sturen naar denk-
tankbreed@gmail.com onder vermelding van de teamnaam, 
namen van de speelsters en leeftijdscategorie.  
Het Girls Only Zaalvoetbal Toernooi wordt georganiseerd door 
DenkTank Breed ism OSSO (Op Straat Sportief Ontmoeten - 
onderdeel van STIMENZ) en voetbalvereniging WSV. 
 
Het 25-jarig jubileum van de Wijkraad is nog niet ten einde! 
In de maand november organiseren wij, samen met JOGG, een 
aantal interessante presentaties. Wij richten ons hierbij 
op ouders/opvoeders van opgroeiende jeugd uit de 
wijk. Deelname is gratis. 
Op het programma staan: op 1 nov. audicien Kirsten Alberts 
over geluid, gehoorschade en het voorkomen ervan, 8 nov. bio-
loog Patrick van Veen (Apenheul) over gelijkenissen en ver-
schillen tussen opvoeden in de apenwereld en de mensenwe-
reld, 15 nov. kinder- en jeugdpsycholoog Kirsten Manussen 
over een positief zelfbeeld bij opgroeiende kinderen en de rol 
van ouders hierin en als laatste op 22 nov. Martine Delfos over 
seksualiteit. 
De avonden worden gehouden in het restaurant van Talma 
Borgh Fortlaan 47, met uitzondering van 8 november. In tegen-
stelling tot wat vermeld staat op de flyer is de locatie dan OBS 
De Regenboog aan De Keerkring 70. 
Zodat wij een inschatting kunnen maken van het aantal deelne-
mers per avond, graag aanmelden via de link  http://
fd10.formdesk.com/apeldoorn/woos-university/ 
Hartelijk dank alvast! 

 

 

Foto’s thema vervoer     
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