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9 februari 

Carnaval.  
Continurooster tot 14.00 
uur 
 

11 februari 

Kinder vertel-viering in 

de OLV kerk 

 

16 februari  

Rapport mee  

 

19—23 februari 

10-minuten gesprekken 

 

26 februari—2 maart 

voorjaarsvakantie 

 
Veranderingen in het voortgezet onderwijs  

Onze school maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. De 
Veluwse Onderwijsgroep werkt regelmatig samen met andere 
schoolbesturen en de gemeente Apeldoorn. Uit onderzoek blijkt 
dat onze regio te maken heeft met forse krimp van het aantal jon-
geren en dat er voor de komende jaren een behoorlijke daling te 
verwachten is in het aantal leerlingen. Het bestuur van de Ve-
luwse Onderwijsgroep en het bestuur van het Apeldoorns Voort-
gezet Openbaar Onderwijs zijn ervan overtuigd dat een duurza-
me samenwerking nodig is om ook in de toekomst een gevari-
eerd en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod in Apeldoorn te 
realiseren. De schoolbesturen willen graag een samenwerkings-
vorm waarbij alle scholen onder verantwoordelijkheid van één 
bestuur vallen. Op die manier kunnen vraagstukken voortkomend 
uit de krimp van het aantal leerlingen gezamenlijk opgelost wor-
den, waarbij voorop staat dat jongeren in Apeldoorn moeten kun-
nen blijven kiezen uit een breed onderwijsaanbod passend bij 
hun achtergrond, talenten, ambitie en ontwikkeling. De komende 
periode zullen de betrokken raden van toezicht en medezeggen-
schapsraden van de Veluwse Onderwijsgroep en het Apeldoorns 
Voortgezet Openbaar Onderwijs zich uitspreken over deze sa-
menwerking.   
 
10-minuten-gesprekken 

In de week van 19 februari zijn er weer 10-minutengesprekken 
voor ouders naar aanleiding van het rapport. Vanaf maandag 5 
februari hangt er een intekenlijst aan de deur van het klaslokaal 
van uw kind waarop u zich kunt inschrijven. 
 
Carnaval 

We gaan weer carnaval vieren en wel op vrijdag 9 februari. We 
hebben die dag een continurooster tot 14.00 uur. Carnaval wordt 
net als vorig jaar gevierd op eigen locatie. We starten de dag ge-
zellig met een feestelijk muziekje in de klas. De kinderen mogen 
net als ieder ander jaar verkleed naar school komen. Voor de 
groepen 1/2 is er een leuke show, voor de groepen 3/4 hebben 
we dit jaar een leuke workshop ( blijft nog even verrassing wat 
voor een workshop)  
De onderbouw kan zich laten schminken en zullen feest vieren in 
de klas.  
De bovenbouw gaat o.a. een carnavalskraker maken en een 
praalwagen fabriceren. Kortom dit wordt gegarandeerd een leuke 
dag!  
 



Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

twitter: @kbsdezonnewende 

We sluiten de ochtend feestelijk af met alle groepen, op het 
plein (bij droog weer, anders is het binnen) op eigen locatie. 
Om 11.45 uur bent u van harte welkom om te komen kijken en 
gezellig mee te doen. We willen met klem benadrukken dat de 
leerlingen geen confetti mee mogen nemen en/of gewelddadige 
attributen zoals zwaarden, messen, pistolen e.d.  
Bij de onderbouw is het aan te raden om ook geen losse attri-
buten mee te geven  
omdat dit zoek kan raken en/of stuk kan gaan. Wij hopen dat 
het carnavalsfeest ook dit jaar weer een groot succes gaat wor-
den! Namens de carnavalscommissie van de ouderraad en de 
leerkrachten. 
 
Schminken. Wie helpt ons? 
Ieder jaar verzorgen wij, als schminkteam, de vrolijke gezichtjes 
tijdens de carnaval op school. Omdat mijn team weer aardig 
uitgedund is ben ik op zoek naar nieuwe schmink-ouders die 
kunnen helpen. Je hoeft niet te kunnen schminken, als je een 
kwast vast kunt houden en het leuk vindt om te schminken kun 
je helpen! 
Het gaat om vrijdag 9 februari om 8.30 uur. Ik kan voor beide 
locaties schmink-ouders gebruiken.. 
 
Aanmelden kan via info@droomcakes.nl .Geef even aan op 
welke locatie je wilt helpen.   
Met vriendelijke groet, Mendy Obma, schminkcoördinatrice KBS 
de Zonnewende. 
 
Schoolreisjes 
Natuurlijk gaan we ook dit jaar weer op schoolreisje. 
De data staan gepland, die kunt u alvast noteren: 
Groep 1/2: Op 24 mei; vertrekken 8:30/8:45, terugkomtijd op 
school 15:30 
Groep 3:    Op 24 mei; vertrekken 9:45/10:00, terugkomtijd op 
school 15:45 
Groep 4:    Op 22 mei; vertrekken 8:45/9:00, terugkomtijd op 
school 16:30 
Groep 5:    Op 22 mei; vertrekken 8:45/9:00, terugkomtijd op 
school 16:30 
Groep 6:    Op 24 mei; vertrekken 8:15/8:30, terugkomtijd op 
school 17:00 
Waar gaan we naar toe? Dat is 
nog een verrassing, daarover be-
richten wij u later. 
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Kleding gevraagd 
Aangezien er nog wel eens een ongelukje gebeurt op school, 
kunnen wij wel wat reservekleding gebruiken. Vooral meisjes-
kleding voor kleuters kunnen wij goed gebruiken. Voor jongens 
hebben we vooral behoefte aan de wat grotere maatjes, vanaf 
122. 
 
 
Vanuit de parochie 
Voor in de agenda:  11 februari om 12.00 uur “de Boekenkast”:  
kindervertelviering in de dagkapel van de Onze Lieve Vrouwe 
Kerk.  
  
Kinderkoor: Zing je mee?  In de Onze Lieve Vrouwe kerk heb-
ben we een gezellig clubje kinderen bij elkaar die met veel ple-
zier zingen onder leiding van Elni Vaassen. Maar hoe groter het 
koor, hoe mooier dat is! Het kinderkoor zingt regelmatig bij Boe-
kenkastvieringen en gezinsvieringen en gaat in juni meedoen 
met een musical.  Wil uw kind meezingen? Meld je dan bij Elni 
Vaassen elni.vaassen@planet.nl of kinden-
kerk@rkapeldoorn.nl .  
Repetities zijn op vrijdagavond van 18.30- 19.30 uur in het Em-
maüshuis.   
Leren over de Bijbel en de katholieke kerk Geloofsopvoeding is 
niet meer zo’n vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding 
dan u wellicht van uw eigen jeugd of cultuur gewend bent. Mist 
u dit? : Laat uw kind dan meedoen met de Bijbellessen die  ie-
dere eerste zaterdag van de maand van 15.00-16.00 uur gege-
ven worden in het Emmaüshuis.  We werken met de methode 
“Licht op ons pad”.  In elke les staat een Bijbelverhaal centraal 
maar er is ook ruimte voor (creatieve) verwerking en het leren 
over rituelen, gebeden en gewoonten in de katholieke kerk.  De 
Bijbellessen zijn voor kinderen van 5-12 jaar. Kosten: 6 euro 
(voor werkboek).   
Data: 3 februari, 3 maart, 7 april,  5 mei, 2 juni, 7 juli.  Belang-
stelling: stuur een e-mail naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl  of 
kom gewoon langs!  

 


