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5 december 

Sinterklaasfeest tot 
14.00 uur 
 

9 december 

klusochtend locatie De 

Keerkring  

 

13 december 

verkoop kunstwerken 

voor SR  

 

21 december 

kerstdiner  

 

22 december 

12.00 uur Kerstvakantie 

 
De decembermaand  

December…de gezelligste maand 
van het jaar. De ouderraad is weer 
heel druk bezig geweest met sfeer 
maken in de school en is achter de 

schermen enorm 
druk met alle orga-
nisatorische zaken, 
waarvoor onze har-
telijke dank! De schoenen zijn al gezet op 
school, de ASK voorstelling is geweest. Vol 
verwachting kloppen de hartjes nog voor het 
echte bezoek en de cadeautjes op dinsdag 5 
december. Dit jaar komt Sinterklaas aan op de 
locatie Ravelijn. We eten allemaal tussen de 
middag op school en zijn dan om 14.00 uur uit. 

Spelenderwijs de tafels leren op de Ravelijn. 

Op de locatie Ravelijn hebben we de trap gepimpt met kleurrijke 
tafelsommen. 
Het staat vrolijk en het is gelijk een leuke manier om de tafels te 
leren. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lerarentekort 

U heeft er ongetwijfeld over gelezen of gehoord in de media: het 
vinden van goede invalleerkrachten is erg lastig. Binnen onze 
Stichting én onze school is dat niet anders. Het is voor ons niet 
altijd mogelijk geschikte leerkrachten binnen onze Invalpool te 
vinden. Achtergrond hiervan is enerzijds de toepassing van de 
Wet Werk en Zekerheid en anderzijds de veranderende arbeids-
markt. Op dit moment zijn wij bezig om (inval)leerkrachten  
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structureel voor langere tijd aan ons te (ver)binden. Dat biedt 
alleen helaas op korte termijn nog geen oplossing.  
In de meeste gevallen lukt het ons de invalmomenten op te los-
sen door een (duo)collega of invalleerkracht in te zetten, of de 
groep te verdelen onder andere klassen. Een noodoplossing, 
want ook deze situatie legt veel druk op andere collega’s en op 
de kinderen. 
Wanneer geen inval beschikbaar is, gaan wij als volgt te werk: 
 
1.  Intern kijken wij of er een collega beschikbaar is 
2.  Kinderen worden verdeeld over andere groepen 
3.  Indien bovenstaande geen optie is, dan kan dit beteken dat 
wij u vragen om uw kind een dag thuis te houden. Het kan ook 
betekenen dat wij dit vragen aan een groep, waarvan de leer-
kracht wel aanwezig is, zodat de last van de afwezigheid van 
een leerkracht samen wordt gedragen. Wij hopen op uw begrip 
in deze.  
 
Staking 12 december? 

Mede in verband met bovenstaande, roept de actiegroep 
#POinactie basisscholen in Nederland op om dinsdag 12 de-
cember te staken. Of de staking daadwerkelijk plaatsvindt, is 
afhankelijk van de reactie van minister Arie Slob op het ultima-
tum dat aan het kabinet is gesteld. Omdat iedereen het recht tot 
staken heeft, staat het iedere leerkracht vrij om aan de eventue-
le staking deel te nemen. De actiebereidheid op de Zonnewen-
de is groot. Of de staking daadwerkelijk doorgaat weten we pas 
aanstaande maandag. Op dat moment kunnen wij u dan ook 
pas berichten of er op de Zonnewende wel of geen les gegeven 
zal worden. Wij hopen op uw begrip. 
 
Klusochtend voor Serious Request 
Heeft u zich nog niet opgegeven voor de klusochtend voor Se-
rious Request op zaterdag 9 december op de Keerkring? Of 
was u wellicht uw briefje kwijtgeraakt? Opgeven kan nog per 
mail bij Monique of Lieselotte 
m.tersteege@veluwseonderwijsgroep.nl 
l.steenbergen@veluwseonderwijsgroep.nl 
Voor meer info: zie bijlage 

 

mailto:m.tersteege@veluwseonderwijsgroep.nl
mailto:l.steenbergen@veluwseonderwijsgroep.nl
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Kerst  
Ook de voorbereidingen voor de kerst zijn al in volle gang. Na-
dat de sint weer naar Spanje is vertrokken, gaan we met de kin-
deren op weg naar Kerst. De adventskrans krijgt een plekje in 
iedere klas, elke dag vertellen we een stukje van het advents-
verhaal.   
 
Kerstvieringen in de kerk 
Misschien ben u van plan om met u kinderen naar de kerk te 
gaan met Kerstmis. Hieronder vindt u informatie over het vierin-
gen aanbod in de katholieke kerk.  
Agenda van vieringen voor kinderen in december:  
 
-10 december: Peuter Kleuter viering.  Om 10.00 u in de OLV 
Kerk  
Al is het nog 2 weken voordat het kerstmis is, we gaan met de 
peuters en kleuters alvast het kerstverhaal beleven. Het verhaal 
wordt verteld met mooie sprekende platen in het vertelkastje en 
wordt afgewisseld met allemaal liedjes. Liedjes over de herder-
tjes, de wijzen, Jozef en Maria, het ezeltje, het kleine kindje, de 
sterren en de engelen.  En dat alles komt uit de schatkist, zoals 
altijd in de peuter en kleuterviering.  We starten met de kin-
deren in de kerk en na het woord van welkom gaan we naar de 
vierruimte in het Emmaüshuis. U kunt er ook voor kiezen om 
direct naar het Emmaüshuis te gaan.   
 
-24 december : Kerstviering voor kinderen, 16.30 uur in de OLV 
Kerk  
Gezinsviering waarin  oude en nieuwe kerstliederen gezongen 
worden . Het kinderkoor  van de Emmaüsparochie doet mee in 
deze gezinsviering.  Het verhaal wordt beeldend uitgespeeld en 
verteld. Er is geen eucharistie in deze viering!  
Herder Jesse neemt ons mee op zijn pad van het veld naar 
Bethlehem. Daar komt hij Maria en Jozef tegen die op zoek zijn 
naar een plekje om te slapen. Ze worden overal weggestuurd, 
maar Jesse weet een plek! Het is er niet luxe maar wel warm 
en de os en de ezel vinden het vast niet erg om hun stal te de-
len. Nieuwsgierig gaat hij nog even kijken de volgende dag en 
dan blijkt er een kind geboren te zijn. En niet alleen Jesse is 
daar! Ook engelen, zijn herdervrienden, engelen en wijzen ko-
men naar het kind.   
Meedoen?  Zit je op de basisschool en wil je mee spelen in het 
kerstspel in de kerk of zingen in het kerstkoor: geef je kind dan 
op via:  kindenkerk@rkapeldoorn.nl  We oefenen met de kin-
deren voorafgaand aan de viering op 24 december om 15.00 
uur.  Voor kleding wordt gezorgd.  
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-25 december: Kindje Wiegen 15.00 uur locatie De Drie Ranken 
Een viering voor peuters/kleuters. Kijken en luisteren naar een 
spannend kerstverhaal gespeeld door kinderen. Natuurlijk wor-
den er weer volop kerstliedjes gezongen. Heb je zin om samen 
te zingen en samen  
muziek te maken? Kom dan met je broertjes, zusjes, vader en 
moeder, opa's en oma’s naar dit leuke kinderkerstfeest. Vergeet 
niet om een muziekinstrumentje mee te nemen!  
 
 
Van de ouderraad 
In oktober is de contributie voor het lidmaatschap van de Ou-
dervereniging van de Zonnewende weer van uw rekening afge-
schreven. Indien u geen automatische incasso heeft afgegeven, 
heeft u een factuur ontvangen. In dat geval hebben we het 
makkelijker proberen te maken om middels iDEAL te betalen. 
Ook dit jaar is de contributie ongewijzigd gebleven op € 47,50 
per leerling. Voor automatische incasso bleef de contributie € 
45,00. 
Zoals waarschijnlijk bekend worden vanuit deze bijdra-
ge gedurende het hele schooljaar activiteiten georganiseerd als 
Sinterklaas, kerst en carnaval. Ook voor de aankleding van 
de seizoenshoeken wordt door de oudervereniging een bijdrage 
geleverd. Maar ook de jaarlijkse klassenactiviteit wordt bekos-
tigd door de oudervereniging. Dankzij de inzet van klassenou-
ders is dit ieder jaar weer een mooie activiteit. Zo ook die van 

groep 7: het bekende " HALLOWEENFEEST  " 

Het was wéér een "eng" succes. Hier een kleine impressie van 
groep7A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van FRIS! 
FRIS! Biedt kinderopvang aan in het weekend van 2&3 decem-
ber. Dit zal gebeuren in een leegstaand pand in de Oranjerie 
waar ook een pietenhuis gebouwd zal worden waar kinderen in 
kunnen kijken/spelen. Ouders kunnen zelf bepalen wat ze voor 
deze opvang willen betalen, het opgehaalde bedrag gaat uiter-
aard volledig naar Serious Request.  Erg leuk voor de kinderen 
en ouders! 


