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14-17 oktober 

Kijkochtenden 

 

18 oktober 

Studiedag 

 

21-25 oktober  

Herfstvakantie 

 

5 december 

Sinterklaasfeest

 
Dag van de leraar 
 
Op 5 oktober is het de Dag van de Leraar, 
en vandaag staat onze stichting (De Ve-
luwse Onderwijsgroep) daar met ons even 
bij stil. Wij doen dit werk met alle liefde en 
hopen er samen met de kinderen en met 
jullie ieder jaar weer een leerzaam feestje 
van te maken. 
 
 
 
Jaarkalender 
 
In de laatste week van augustus is de jaarkalender verstuurd. 
Bijgevoegd vinden jullie de nieuwste versie hiervan. De belang-
rijkste wijzigingen zijn: 
 Op 20/12, de laatste dag voor de kerstvakantie, zijn de kin-

deren om 12:00 uur vrij. 
 De schoolreisjes zijn dit jaar op 14 en 15 mei. Op donder-

dag 14 mei gaan de groepen 1-4 op reis en op vrijdag 15 
mei gaan de groepen 5 & 6 op pad. 

 
 
 
 
 
Toestemming voor gebruik beeldmateriaal 
 
Als ouder hebben jullie wel of niet aan-
geven of wij foto’s of video’s mogen 
gebruiken van jullie kind(eren). We wil-
len jullie erop wijzen dat jullie altijd 
mogen terugkomen op de door jullie 
gegeven toestemming.  
Bijgevoegd vind je hiervoor een nieuw 
toestemmingsformulier, die je bij de 
leerkracht of de administratie kan inle-
veren. Dit formulier is dus alleen nodig 
wanneer jullie wijzigingen willen door-
geven, of wanneer je dit formulier nog 
niet eerder op school hebt ingeleverd. 
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Kinderboekenweek 
 
In de bijlage zit een speciale lees-editie van de Zonnewijzer. 
Hier staat alle informatie in over de Kinderboekenweek, die de-
ze week weer van start is gegaan. 
Dit jaar is het thema ‘Reis mee!’ en gaat het over vervoersmid-
delen. Onder het motto Reis mee! gaan we op reis in kinder-
boeken. Niet de bestemming, maar het vervoer erheen staat 
centraal. 
 
Spaaractie 
Speciale aandacht vragen we voor de spaaractie die deze week 
loopt. In de Kinderboekenweek kan er weer gespaard worden 
voor mooie boeken in de school. Deze actie wordt ons aange-
boden door Bruna. Hoe werkt dit precies? 
 
 Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinder-

boek bij een Bruna-winkel en leveren de kassabon in op 
school; 

 De school verzamelt alle kassabonnen van 2 t/m 13 okto-
ber 2019; 

 De school levert de verzamelde kassabonnen in bij een 
Bruna-winkel en kan mooie boeken aanschaffen voor de 
schoolbieb. 

 
Willen jullie ons hierbij helpen? 
Bonnentjes kunnen ingeleverd worden bij juf Cynthia (Ravelijn, 
groep 4C) of juf Jessica (Keerkring, groep 4A). 
 
 
Schoolplein & verkeerssituatie Keerkring 
 
De leerlingen van de Keerkring zijn dagelijks nieu-
we dingen aan het ontdekken op het nieuwe na-
tuurlijke speelplein. Doordat er nog geen speeltoe-
stellen zijn worden ze uitgedaagd om met de mid-
delen die er zijn spelletjes te bedenken, en dat wat 
er is in te zetten. Dit is geweldig om te zien.  
 
De nieuw ontstane verkeerssituatie vraagt echter wel om extra 
aandacht, omdat er nu niet altijd meer een veilige situatie is. 
Meer uitleg hierover, en meer informatie over het schoolplein 
van de Keerkring, staat in een aparte brief, die als bijlage bij de-
ze Zonnewijzer zit. 
 
 
Parkeren Ravelijn 
 
Onze overburen zouden het zeer waarderen wanneer jullie zo 
veel mogelijk parkeren op de parkeerplaats naast het Cruyff 
Court en het Bolwerk. Willen jullie daar rekening mee houden? 

Kinderboekenweek 

 

2—13 oktober 
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Groepsvorming 
 
In de eerste weken van het jaar geven we als team veel aan-
dacht aan de hernieuwde groepsvorming. We noemen deze pe-
riode de Gouden Weken. Waarom komt dit fenomeen iedereen 
jaar weer terug, en waarom is het ieder jaar opnieuw belangrijk 
voor de groep? 
 
Gouden weken- achtergrondinformatie 
Een groep, zoals een klas, vormt zich volgens een bepaald 
aantal fasen. Uit onderzoek is gebleken dat gedurende onge-
veer 6 weken een klas de volgende fasen in de groepsvorming 
doorloopt: 
– Forming (oriënteren):   
‘De kat uit de boom kijk fase’. De groepsleden onderzoeken, ze 
maken een inschatting van anderen en van zichzelf. 
– Storming (presenteren): 
Er komt beweging in de rangorde. Wie is een leider, wie hoort 
bij welke groep, etc? 
– Norming (normeren): 
De groepsnormen worden duidelijker. Welke regels spreken wij 
af? 
– Performing (presteren): 
Er is voor bepaalde omgangsvormen gekozen. Er is een geza-
menlijk doel geformuleerd. Leiders zijn duidelijk. 
– Reforming (evalueren): 
Deze fase doorloopt niet elke groep en niet iedere groep doet 
er even lang over. Een duidelijk voorbeeld is eind groep 8. Er 
wordt een periode afgesloten, waarbij het afscheid in de nabije 
toekomst weer een andere dynamiek in een groep geeft. 
 
Een leraar heeft tijdens deze eerste periode de mogelijkheid om 
van de groep leerlingen een positieve groep te maken. Hierna 
zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de 
rest van het jaar. Deze 6 weken zijn dus ieder jaar weer van 
groot belang. 
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IPC thema’s 
 
Zoals jullie weten werken wij met lessen van IPC-Nederland. In 
alle klassen wordt gewerkt volgens het door IPC Nederland ont-
worpen curriculum. Een thematisch ingericht, vakoverstijgend 
curriculum voor de creatieve en zaakvakken vanuit een interna-
tionaal perspectief. IPC houdt in dat er in de klas gewerkt wordt 
met thema’s. Deze thema’s omvatten de vakken geschiedenis, 
aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. 
Daarnaast richten de thema's zich op internationalisering.  
 
Voor de start van elk thema ontvangen jullie een nieuwsbrief 
met daarin informatie over het betreffende thema. 
In de komende weken werken de kleuters met het thema 'Zo 
spelen wij' , de groepen 3 met het thema 'De Boom' (Onze we-
reld), de groepen 4, 5 en 6 met het thema ‘Hoe leren wij?’ en de 
groepen 7 en 8 met het thema ‘Op de kermis’. De foto’s die 
hiervan genomen zijn staan op deze pagina. 
 
Jullie worden gedurende het jaar op de hoogte gehouden over 
welke thema’s er in de klas aan bod komen. 
Soms komt het voor dat een enthousiaste ouder ook iets wil bij-
dragen aan een thema uit interesse of beroepsmatig. Wij mer-
ken dat kinderen door deze betrokkenheid nog meer genieten 
van en zich inleven in het thema. Dus mochten jullie ook iets 
moois of interessants te delen hebben bij een thema van IPC, 
kom dan gerust langs bij de leerkracht van jullie kind! En anders 
zien we jullie graag tijdens een van de vele afsluitingen van een 
thema! 
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Nieuws van Fris! 
 
Sinds de zomervakantie is er een toenemende behoefte aan 
VSO, dit betekend dat de VSO ochtenden een stuk drukker zijn. 
Dit heeft veel voordelen, maar uiteraard ook nadelen. Het na-
deel is dat het lastiger is om incidentele opvang af te nemen of 
ruilingen plaats te laten vinden in de ochtend uren. 
  
Het voordeel hiervan is dat er vooralsnog voldoende animo is 
om een proefperiode te starten om de VSO, voor de kinderen 
van locatie Keerkring, weer op locatie Keerkring te laten plaats 
vinden. Dit geldt alleen voor de maandag, dinsdag en donder-
dag ochtend. Op woensdagen en vrijdagen zal álle opvang 
plaats blijven vinden op locatie Ravelijn (VSO en BSO!). De kin-
deren van locatie Ravelijn worden uiteraard op hun eigen loca-
tie opgevangen. 
Deze proefperiode zal ingaan na de herfstvakantie (maandag 
28 oktober 2019) en stoppen voor de kerstvakantie (vrijdag 20 
december 2019). 
  
Wij horen het graag als wij iets voor jullie kunnen betekenen of 
mee kunnen denken in uw opvangwensen! 
  
Hartelijke groet, 
  
Manon Scherff – Hagen 
Manager Fris! Kinderdagverblijven locatie Zonnewende 
06 -11471291 
 
 
 
 
 
 

 

Nu ook VSO op de 

Keerkring 

Start 28/10 
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Centrum voor Jeugd en Gezin 
 
Opgroeien in Apeldoorn is leuk, veilig en gezond!  
In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor 
elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor uw 
gezin.  
 
Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden 
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG 
en komen regelmatig op de school van uw kind. De data hier-
voor staan in de jaarkalender vermeldt. 
 
In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar u te-
recht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroei-
en. Zo is er altijd eentje in de buurt. U kunt er binnenlopen voor 
vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken 
bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste in-
stanties die u en uw kind verder kunnen helpen.  
 
De gezondheid van uw kind volgen  
Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van je kind. Vanaf de 
geboorte van uw kind bent u op het consultatiebureau geweest 
bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Ook op de basis-
school ziet uw kind regelmatig de jeugdverpleegkundige.  
 
In het jaar dat uw kind 5 jaar is, wordt u uitgenodigd om samen 
naar het CJG te komen. Bij de uitnodiging krijgt u een aantal 
vragenlijsten toegestuurd om thuis alvast (digitaal via Mijn Kind 
dossier) in te vullen. De jeugdverpleegkundige meet en weegt 
uw kind en bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid. 
Ook wordt er een ogentest en gehoortest gedaan. U kunt uw 
vragen stellen en eventuele zorgen over groei of ontwikkeling 
delen. Eventueel maken we nog een extra afspraak met u / uw 
kind met de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopediste van 
het CJG.  
 
Ook als uw kind in groep 7 zit wordt u uitgenodigd om samen 
met uw kind naar het CJG te komen. We meten en wegen uw 
kind. Ook tijdens dit onderzoek nemen we de tijd om uw vragen 
te stellen of eventueel uw zorgen te delen. We bespreken sa-
men de lichamelijke veranderingen van uw kind in de 
(komende) puberteit.  
 
Kernteam  
Maakt u of de leerkracht van uw kind zich zorgen over uw kind? 
Vraag dan gerust via de IB-er van school advies aan het kern-
team. In dit kernteam zitten verschillende professionals. Zij kij-
ken op een aantal verschillende vlakken met u/ uw kind mee. 
Samen kunnen jullie bespreken en bekijken wat er eventueel 
nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.  
 

Contact met het CJG?  

info@cjgapeldoorn.nl  

(055) 357 88 75 

 (dagelijks van 8.30 

 – 17.00 uur)  

www.cjgapeldoorn.nl 

www.facebook.com/

 CJGapeldoorn  
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Schoolmaatschappelijk werk 

Stimenz 

Brinklaan 268 

7311 JD Apeldoorn 

T 088 784 64 64 

E info@stimenz.nl 

I www.stimenz.nl 


