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5 december 

Sinterklaasfeest 

continurooster tot 14:00 

 

19 december 

continurooster tot 14:00 

Kerstviering ‘s avonds 

  17:15-18:45 

 

20 december 

Iedereen om 12:00 vrij 

 

23/12-3/1 

Kerstvakantie 

 

6 januari 

Studiedag, alle kinderen 

vrij

 
 
Positieve Audit 
 
Op 14 oktober hebben wij een 
interne audit gehad. Onze 
stichting, de Veluwse Onderwijs-
groep, bewaakt o.a. op deze manier 
de kwaliteit van ons onderwijs.  
 
We zijn blij jullie te kunnen melden dat we met vlag en wim-
pel ‘geslaagd’ deze dag. De auditor was enthousiast over ons 
stimulerende leerklimaat, waarin uitgegaan wordt van het eige-
naarschap en de zelfstandigheid van leerlingen. Ook zag hij dat 
de leerlingen op diverse manieren betrokken worden bij ge-
sprekken over hun ontwikkeling. Daarnaast was zichtbaar voor 
hem dat de kwaliteitscultuur gericht is op samenwerking en ont-
wikkeling, met daarin eigenaarschap van het hele team. 
Waar we als team nog aan kunnen werken is een betere bor-
ging van al onze mooie ontwikkelingen. Hier gaan we dit jaar 
hard aan werken. 
 
 
 
 
 
Nieuwe schooltijden? 
 
Binnen ons team zijn we aan 
het onderzoeken of we volgend 
schooljaar onze schooltijden zouden willen aanpassen naar een 
vijf-gelijke-dagen-model.  
Binnenkort zal ons voorstel met de MR besproken worden. Een 
volgende stap zal zijn om jullie hierover meer te informeren en 
om jullie stem hierin te vragen. Meer informatie hierover kan in 
januari worden verwacht. 
 
Op basis van de evaluatie van de enquête die 2 jaar terug ge-
houden is, hebben we met het team gekeken naar onze wensen 
met betrekking tot de onderwijstijden, maar ook met betrekking 
tot de communicatie hierover. Daarom zal er sowieso begin vol-
gend jaar een ouderavond over dit onderwerp ingepland wor-
den. Ook zullen we alles zo volledig mogelijk uitleggen in de 
Zonnewijzer voor jullie. Mochten er al vragen zijn, kom dan 
vooral bij Ronald of Margriet langs. 
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Sponsoring Schoolpleinen 
 
Op de Keerkring is het Natuurlijke Schoolplein al vergevorderd, 
op de Ravelijn wordt er in januari aangevangen met de werk-
zaamheden.  
Voor de financiering van beide pleinen zijn we uitgegaan van 
een sponsorbijdrage. Zonder deze bijdrage zullen we een flink 
bedrag aan verkregen subsidie terug moeten betalen aan de 
gemeente Apeldoorn, en dat zou jammer zijn… 
 
Daarom gaan wij samen met de kinderen een grote sponsorac-
tie opzetten! Op 27 & 28 januari zal er een sponsoractiviteit 
plaatsvinden op beide scholen. Gezien het grote succes van de 
Sponsorloop van vorig jaar, willen wij ook dit jaar iets dergelijks 
organiseren. We gaan daarom de Grote Zonnewende Obstacle 
Run doen met z’n allen. Hoe meer obstakels gedaan worden, 
hoe meer geld er verdiend kan worden. 
Meer informatie hierover wordt in de volgende Zonnewijzer ver-
teld. 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolplein Keerkring 
 
In de herfstvakantie is er hard gewerkt aan de laatste onderde-
len van het schoolplein, en we zijn blij te kunnen melden dat het 
plein nu echt helemaal af is. 
A.s. maandagmorgen, 4 november, vindt de officiële opening 
plaats van het natuurlijke schoolplein. Alle ouders zijn hier van 
harte voor uitgenodigd vanaf 8:30 uur. 
 
 
Schoolplein Ravelijn 
 
In de eerste week van januari zal gestart worden met de aanleg 
van het natuurlijke speelplein van de Ravelijn. We willen alle 
ouders graag uitnodigen voor een ouderavond op 18 november, 
waarop alle nieuwe plannen met jullie worden gedeeld. Deze 
avond krijgen jullie een uitgebreide uitleg van de enthousiaste 
ontwerper hiervan, Eelco Koppelaar. Daarbij zal ook de hove-
nier, Klaproos Tuinen, aanwezig zijn om meer over de planning 
te kunnen vertellen. We hopen jullie allemaal die avond te mo-
gen ontmoeten.  
Vanaf 19:15 staat de koffie klaar, om 19:30 begint het program-
ma. 

Grote Zonnewende 

Obstacle Run 

 

Keerking: 27 januari 

Ravelijn: 28 januari 

Opening Speelplein 

Keerkring 

 

maandag 4 november 

Ouderavond Speel-

plein Ravelijn 

 

Dinsdag 18 november 

19:30 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Flenm%2Flenm1109%2Flenm110900034%2F10560197-illustration-des-enfants-dans-une-course-%25C3%25A0-obstacles-.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_10560197_illustrati
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Chocoladeletters, wierook en andere geschenken 
 
December is een maand van cadeautjes en aandacht voor 
elkaar. Daar gaan we de komende periode op school, van-
uit hemel en aarde ook even bij stil staan.  
Een geschenk is niet alleen een cadeautje dat je online of 
via een winkel koopt. Een moment van aandacht, lieve 
woorden, een handgebaar kunnen allemaal geschenken 
zijn.  
 
Samen gaan we met de kinderen praten over bijzondere 
geschenken. Vanuit een verhaal over Salomo praten we 
over zijn wens om wijsheid.  
We kijken hoe het is om een ander iets te geven en zelf iets te 
krijgen. En doen we dit om onszelf er gelukkig mee te maken of 
juist die ander een fijn gevoel te geven? 
 
Samen kijken we ook naar andere gelo-
ven, praten we over het geven van een 
offer. En dagen we de kinderen uit om 
zich voor te stellen hoe het is als je het 
leven als een geschenk opvat. 
 
 
 
De dag doorspreken 
 
Er zijn heel wat manieren om met je kind over de dag te praten. 
Dit is fijn voor het onderlinge contact, maar ook belangrijk voor 
het kind om op die manier de dag te verwerken. Hieronder zie 
je een aantal voorbeelden van vragen. Wellicht inspireert jullie 
dit tot een paar mooie gesprekken thuis. 
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Sinterklaas 
 
Zaterdag 16 november komt Sinterklaas in Nederland aan en 
begint er weer een gezellige tijd. Natuurlijk zijn er ook op de 
Zonnewende weer allerlei activiteiten in de Sinterklaassfeer. 
Door middel van deze brief brengen we u op de hoogte.  
  
Verhaallijn 
Het hulppaard van Sinterklaas komt dit jaar voor het eerst bij 
ons op school en kent de route nog niet naar de school. De kin-
deren gaan gevraagd worden om het paard hierbij te helpen.  
 
Schoen zetten, dinsdag 26 november 
Piet heeft beloofd dat alle kinderen op school hun schoen mo-
gen zetten.  
 
Aankomst, 5 december 
Het hoogtepunt van het feest is natuurlijk het bezoek van Sint 
en zijn Pieten aan onze eigen school op woensdag 5 decem-
ber. We gaan ook dit jaar met beide locaties van de Zonnewen-
de Sinterklaas buiten verwelkomen. Dit jaar zal dat zijn op de 
Keerkring.   
Op de jaarkalender staat dit nog niet vernoemd, maar deze dag 
hebben wij een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen 
tussen de middag op school eten en om 14.00 uur vrij zijn. De 
kinderen zorgen zelf voor brood voor tussen de middag.  
 
Om alles goed te laten verlopen moet de Ravelijn voor de aan-
komst van de Sint uiterlijk 08.25 uur vertrekken vanaf school.  
De kinderen lopen onder begeleiding van hun eigen leerkracht 
naar de Keerkring. Om het voor de leerkrachten zo overzichte-
lijk mogelijk te houden, willen wij u vriendelijk, doch dringend, 
verzoeken niet met de groepen mee te lopen, maar op eigen 
gelegenheid naar de Keerkring te gaan. U bent op de aangewe-
zen plek van harte welkom om de aankomst met ons mee te 
vieren.  
  
Na het ontvangst buiten, gaan de leerlingen het feest binnen 
voortzetten en zal Sint met zijn Pieten nog een tijdje bij ons blij-
ven. In de groepen 1 t/m 4 komen Sinterklaas en Piet in de 
klas. Dit jaar blijven de groepen 1/2 van de Ravelijn na de aan-
komst op de Keerkring, alwaar zij Sinterklaas ontmoeten in de 
speelzaal. De kinderen kunnen iets aan hem geven, in het grote 
boek staan vast mooie dingen om de klas en misschien krijgen 
we wellicht een cadeautje! De leerlingen van groep 5 t/m 8 zul-
len bezig zijn met alle gemaakte surprises. Ook bij hen zullen 
de Pieten nog even langskomen met iets lekkers.  
 
Zijn er kinderen met een allergie voor strooigoed? Geef dit door 
aan de eigen leerkracht. Het zou fijn zijn als u iets anders kunt 
regelen voor uw kind wat hij/zij wel mag.  

18/11 

Lootjes trekken gr 5/8 

 

26/11 

Schoen zetten 

 

27/11 

Pietenochtend gr 1/2 

 

28/11 

ASK theater gr 5/8 

 

29/11 

Pietenochtend gr 3/4 

 

5/12 

Aankomst Sinterklaas 

8:25 aanwezig op de 

Ravelijn 

Continurooster tot 14:00 
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Pietendag voor de groepen 1 t/m 4 
Dit is een gezellige ochtend waarop alle activiteiten van die 
ochtend plaatsvinden in de sfeer van Sint en Piet. Kinderen die 
dat willen, mogen die dag als Sint of Piet verkleed op school 
komen.  
 Groep 1-2: woensdag 27 november  
 Groep 3-4: vrijdag 29 november 
 
 
 
 
 
 
Lootjes trekken 5 t/m 8, maandag 18 november 
Voor groep 5 is het de eerste keer dat er surprises gemaakt 
worden. Op deze leeftijd zullen er binnen de groep kinderen zijn 
die nog geloven en er zullen kinderen zijn die niet meer gelo-
ven. Hier gaan we in de klas verder niet op in. Met het maken 
van de surprises zijn we ‘hulpjes van de Sint’. 
Mocht uw zoon/dochter niet meer geloven in Sinterklaas, be-
spreek thuis dan even dat we dit ‘geheim’ houden omdat er 
misschien nog klasgenootjes zijn die wél geloven. Wij laten de 
keuze bij ouders om een geschikt moment te vinden om het ge-
heim van Sinterklaas met de kinderen te delen. 
Het bedrag voor de cadeautjes is €5. 
De surprise mag alleen donderdagochtend 5 december, tussen 
8.00 uur en 8.30 uur, gebracht worden op school.  
 
ASK, donderdag 28 november  
De kinderen van groep 5-8 naar de voorstelling: “Peter Pan” 
van de “Apeldoornse Sinterklaas Kommissie”  (ASK) in schouw-
burg Orpheus.  
 
Via de klassenouders worden ouders voor 6-8 gevraagd om 
leerlingen per fiets te begeleiden. De groepen 5 gaan met 
auto’s. 
Per groep kunnen 2 begeleiders mee naar binnen, dit is de 
leerkracht en één stagiaire of één ouder. Dit jaar gaan we 
naar de middagvoorstelling die om 13.30 uur begint. De 
kinderen zullen dus ook overblijven op school, wij fietsen 
om 12.45 uur weg. Wilt u daarom uw zoon/dochter op 
deze dag een lunchpakketje meegeven? De voorstelling 
duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. De kinderen zullen waar-
schijnlijk later terug zijn op school. Dat zal tegen 16.00 uur 
zijn. 
 
Wij wensen u en uw kind veel plezier in deze gezellige tijd. 
 
Namens het team: juf Ryanne, juf Evelien, juf Juliët en juf Su-
san 
Namens de OR: Rinze, Sharon, Natascha en Angela. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1hq-0z8jlAhVLJ1AKHTeGAVIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ask-theater.nl%2F&psig=AOvVaw3LJGj8dOJxlQ0WdU1JM6pH&ust=1572684216959167
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Inzamelingsactie Speelgoedbank 
 
Ook dit jaar gaan we weer speelgoed 
inzamelen voor de kinderen van de 
Speelgoedbank De Schatkist in Apel-
doorn. De speelgoedbank zamelt goed 
en herbruikbaar speelgoed in en geeft 
het door aan kinderen  uit  gezinnen 
die rond moeten komen van een klein 
budget en voor wie het niet vanzelf-
sprekend is dat ze met hun verjaardag 
of met feestdagen een cadeau krijgen. 
Zie ook: 
www.speelgoedbankapeldoorn.nl 
 
In de week van 9 tot 13 december kunt u nog bruikbaar speel-
goed plaatsen op de aangewezen plekken in de centrale hal op 
beide locaties. Bruikbaar speelgoed betekent: het ziet er goed 
uit, het is compleet en het is leuk om te krijgen. Let op: knuffels 
kunnen niet gedoneerd worden. 
 
Vorig jaar was deze actie een enorm succes! Hopelijk kunnen 
we dit jaar weer op jullie bijdrage leveren. 
 
We hebben ervoor gekozen om in deze week te gaan inzame-

len omdat dit mooi te combineren is met de feestmaand. Kin-
deren zullen in deze periode veel speelgoed krijgen en het is 
een mooi moment om kinderen bewust te maken van het feit 
dat dit niet vanzelfsprekend is. De leerkrachten zullen de inza-
melingsactie ook in de klas bespreken. Bij voorbaat veel dank 
voor alle jullie bijdragen! 
 
Bedankt, de OR 

Speelgoed inzamelen 

 

9 - 13 december 

http://www.speelgoedbankapeldoorn.nl
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Wijk 

 
 
De wijkraad is op zoek naar de bijzondere vrijwilligers van 
onze buurt Osseveld-Woudhuis 
 
Ben jij of ken jij die ene speciale persoon die zich vrijwillig inzet 
voor de buurt? Iemand die belangeloos anderen helpt, bijvoor-
beeld door het doen van de dagelijkse boodschappen voor ie-
mand, opletten bij het overblijven op school, helpen schoonma-
ken, de tuin schoffelen, koken, zwerfafval opruimen of een 
handje helpen bij de sportclub… Wij komen graag met jou of 
diegene in contact, want op zaterdag 7 december vieren we ’s 
middags de Nationale Dag van de Vrijwilliger. Een dag om deze 
bijzondere mensen eens wat extra aandacht te geven en te ver-
wennen met een speciaal feest.  
 
We ontvangen de vrijwilligers van Osseveld-Woudhuis om 
14.00 uur bij een locatie in de wijk en we beloven een verras-
sende middag.  
 
Dus ben jij of ken jij zo’n bijzondere vrijwilliger? Meld jezelf of 
een ander aan op: http://www.osseveld-woudhuis.nl/nationale-
vrijwilligersdag/  
 
 
Marian Krook-Lievestro, organisator namens Wijkraad Osse-
veld-Woudhuis 
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