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Interne personeelswissel 
Meester Philip uit groep 7B is onverwacht uitgevallen. Op dok-
tersadvies moet hij even wat gas terug nemen. Een zware klap 
voor het team, voor de kinderen, maar in de eerste plaats uiter-
aard voor hemzelf. Hij heeft dit beslist niet zo gewild. Het ligt niet 
aan de school, de kinderen of de collega’s, het is zijn energiele-
vel dat op dit moment onvoldoende op peil is. We wensen hem 
dan ook van harte beterschap en hopen op een voorspoedig her-
stel.  

Aangezien meester Philip na juf Tamara en tijdelijk juf Judith, de 
3e leerkracht was in de groep, was het voor ons van groot belang 
om een goede, structurele oplossing te zoeken. Samen met het 
team hebben we verschillende opties besproken en gezamenlijk 
gekozen voor het aanbod van juf Loes en juf Manon om naar 
groep 7B te gaan. Ze kennen de kinderen en weten waar de on-
derwijsbehoeften liggen. Uiteraard heeft dit impact op de kin-
deren uit groep 5C. Zij raken hun vertrouwde juffen kwijt. Wel zijn 
we blij dat we een nieuwe leerkracht hebben gevonden in Joke 
Klein Woolthuis, die fulltime de groep kan overnemen. 

Mailadressen 
In de Veluwse Onderwijsgroep zijn we overgegaan op een nieu-
we mailomgeving. Dat betekent dat het personeel van de zonne-
wende een nieuw mailadres heeft.                                       
In plaats van a.achternaam@kbsdezonnewende.nl , is het nu: 
a.achternaam@veluwseonderwijsgroep.nl. De oude mailadres-
sen zijn voorlopig nog wel gelinkt aan het nieuwe adres. We vra-
gen u wel om alvast het nieuwe mailadres te gebruiken. 

10 minutengesprekken 
Denkt u er aan om zelf in te tekenen op de lijst die bij het klaslo-
kaal hangt? 
 
BZT show 
Alle groepen 7 mogen vrijdag 3 februari een opname bijwonen 
van de BZTshow. 
Heel leerzaam en leuk om eens een kijkje te nemen achter de 
schermen van een televisieshow. Hoe werkt dat nou met die ca-
mera’s, de belichting, wat gebeurt er als de camera niet draait, 
wat is echt en wat is gespeeld?  Allemaal vragen waarop de kin-
deren een antwoord krijgen. Uiteraard zitten onze kinderen in het 
publiek. De show wordt aanstaande zaterdag om 17.45 uur op 
NPO 3 uitgezonden. 
 
Allemaal kijken dus! 
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De BZT Show (afgeleid van Bloed, Zweet en Tranen) is een 
Nederlands kinderprogramma van de KRO-NCRV. Het pro-
gramma wordt gepresenteerd door Pepijn Gunneweg en Jetske 
van den Elsen. In het chaotische programma worden wensen 
van kinderen in vervulling gebracht (te vergelijken met Mooi! 
Weer De Leeuw). Dit kan variëren van ontmoetingen met Be-
kende Nederlanders tot activiteiten. Voor de kinderen zelf, maar 
ook voor familieleden. Ook worden er spellen met de jongens 
versus de meiden in de studio gespeeld. 
 
Schaken 
Apeldoornse basisscholen kampioenschappen schaken 

 

Afgelopen week heeft De Zonnewende meegedaan aan de 40
e
 

Apeldoornse Basisscholenkampioenschappen. We speelden 

mee met 2 teams. Bij de pupillen speelden mee: Anoushka Or-

delman, Maurits Ypma, 

Philine Bruines en Viënna 

Mennema. Deze kanjers 

speelden hun eerste offici-

ële wedstrijdjes met een 

schaakklok. Er werd goed 

nagedacht en er werden 

hele lange partijen ge-

speeld. Ze behaalden de 

5
e
 plaats. In het hoofdtoer-

nooi speelden mee: Bas 

Wubbolt, Mysha de Bok, 

Nick Ridder, Bart Verheij-

en Rozemijn Bruines. Er werd fanatiek gespeeld en er werden 

veel overwinningspunten 

behaald. Uiteindelijk net 

geen 3
e
 maar een 4

e
 plaats 

behaald. RTV Apeldoorn 

kwam ook nog langs om 

een stukje te filmen. Bent u 

benieuwd? Hierbij een link 

naar de uitzending van 

RTV Apeldoorn met daarin 

het item over het ABKS. 

Het item begint op 4:40. 

https://youtu.be/

WNnPzmd7OSo  

 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/KRO-NCRV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pepijn_Gunneweg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jetske_van_den_Elsen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jetske_van_den_Elsen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mooi!_Weer_De_Leeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mooi!_Weer_De_Leeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bekende_Nederlander
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bekende_Nederlander
https://youtu.be/WNnPzmd7OSo
https://youtu.be/WNnPzmd7OSo
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Alaaf!! 
We gaan weer carnaval vieren en wel op vrijdag 24 februari.  
Carnaval wordt net als vorig jaar gevierd op eigen locatie.  
 
We starten de dag gezellig met een feestelijk muziekje in de 
klas.  
 
De kinderen mogen net als ieder ander jaar verkleed naar 
school komen. Dit jaar is het extra feestelijk, want er is zowel 
voor de onder- midden- als bovenbouw een spectaculaire show 
te zien. 
 
De kinderen uit de onderbouw kunnen zich laten schminken en 
zullen feest vieren in de klas. 
 
De kinderen uit de bovenbouw  hebben ‘s morgens de voorron-
des van ‘Zonnewende got Talent’ waarbij ieder zijn of haar 
talent mag laten zien. De groepen strijden om de wisselbeker 
en een taart. Per groep gaan er 2 acts door naar de finale. De 
finale zal ’s middags plaats vinden. 
 
We sluiten de dag feestelijk af met alle groepen, op het plein op 
eigen locatie. Om 11.45 uur bent u van harte welkom om te ko-
men 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 worden!  
 
Van de Medezeggenschapsraad 
De MR zoekt een nieuwe voorzitter en twee (nieuwe) leden 
 
Via de Medezeggenschapsraad hebben ouders de gelegenheid 
mee te denken over belangrijke zaken die spelen op KBS De 
Zonnewende. Afhankelijk van het onderwerp en de wettelijke 
bevoegdheid zal de MR de directie informeren, adviseren of in-
stemming verlenen. Denk hierbij aan onderwerpen als de be-
groting, passend onderwijs, CITO-scores en hoe we om gaan 
met leerlingen die extra aandacht nodig hebben.  
 
In de MR van KBS De Zonnewende zitten op dit moment naast 
vier leerkrachten ook vier ouders. Eén van die ouders en tevens 
voorzitter van de MR, Dennis Lacroix heeft aangegeven aan het 
einde van dit schooljaar de MR te verlaten. Daarnaast zitten 
Laura Bartelink en Sabine Bouwmeester aan het eind van dit 
schooljaar alweer 3 jaar in de MR en daarmee verloopt hun eer-
ste termijn. Zij hebben de mogelijkheid zich opnieuw verkies-
baar te stellen. 
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De MR zoekt dus drie (nieuwe) leden (waarvan 1 voorzitter) die 
zich vanaf komend schooljaar actief willen inzetten voor de 
school. De MR verwacht enthousiaste ouders die de komende  
3 jaar met ons mee willen denken en werken t.b.v. de toekomst  
van de school en de leerlingen. De MR komt minimaal zes keer 
per schooljaar bijeen om in de avonduren (doorgaans 19:30 tot 
21:30 uur) op school te vergaderen. 
 
 
Lijkt het u wat? Meld je voor vrijdag 3 maart a.s. aan* 
via de mail: mr@veluwseonderwijsgroep.nl (voorzitter MR) 
Je kunt natuurlijk ook één van de leden aanspreken: Dennis La-
croix, Gartjan Grijzen, Laura Bartelink of Sabine Bouwmeester. 
 
 Bij meerdere aanmeldingen zullen verkiezingen plaatsvin-

den!!! 
 
 
Vanuit de wijk 
Dinsdag 14 februari is er weer een leuke kinderactiviteit in wijk-
centrum Het Bolwerk. 
 
We gaan op ♥Valentijnsdag♥ gezellig samen met andere kin-
deren in wijkcentrum Het Bolwerk knutselen. Hierbij zorgen wij 
voor de materialen, een bekertje ranja en een snoepje! 
Wat we gaan maken is nog een geheimpje, maar het is een 
mooie verrassing voor ♥Valentijnsdag♥ 
 
Meedoen met deze activiteit kost € 2,50. Vanaf 15.00 uur kun-
nen de kinderen starten met het maken van een ♥Valentijns 
verrassing♥ 
 
Aanmelden kan vooraf door een mailtje te sturen naar Ingvild 
Lith de Sociaal Beheerder van wijkcentrum Het Bolwerk 
ilith@accres.nl of telefonisch 06 13 144 371 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ingvild Lith  
Sociaal Beheerder 
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