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Grote Zonnewende Obstacle Run 

De bijdrage van de Obstacle Run is bekend gemaakt tijdens de 
carnavalsviering. We hebben met z’n allen maar liefst                
€ 9.308,74 bij elkaar gerend! Dit is precies voldoende om alle 
uitgaven van onze beide schoolplein te kunnen doen. We zijn er 
allemaal ontzettend blij mee dat jullie allemaal zo’n grote betrok-
kenheid hebben getoond bij het vernieuwen van onze 
schoolpleinen. Ontzettend bedankt daarvoor! 

 

 

 

 

 

 

Vakantierooster 2020-2021 

Hierbij ontvangen jullie alvast het goedgekeurde vakantierooster 
voor 2020-2021. De uiteindelijke jaarkalender ontvangen jullie 
aan het begin van het nieuwe schooljaar. 

 

 

 

 

 

Om te onthouden 

 

11 maart 

Studiedag, alle kinderen 

vrij 

 

21 maart 

Scholierencross 

 

8 april 

Open Dag 

 

9 april 

Paasviering 

Continurooster tot 14:00 

 

10 - 13 april 

Vrij  

Hemelvaart & Pasen 

 

24 april 

Koningsspelen 

Continurooster tot 14:00 

(gr 5 – gr 8) 

 

Vakantie Datum 

Start schooljaar 31 augustus 2020 

Herfstvakantie 19-23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 - 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22-26 februari 2021 

Pasen 2-5 april 2021 

Meivakantie 26 april - 7 mei 20201 

Hemelvaart 13-14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021 

Zomervakantie 19 juli - 27 augustus 
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Nieuwe schooltijden 
 
Vanaf het nieuwe schooljaar 2020-2021 hebben we nieuwe les-
tijden! 
 
In de week van 17-21 februari hebben vele ouders hun stem 
uitgebracht. Wij willen u hiervoor hartelijk danken. Een groot 
aantal stemmen is binnengekomen doordat u heeft gestemd 
voor of na de 10-minutengesprekken, hartstikke fijn. Uiteindelijk 
heeft 79,6% van de ouders gestemd vóór het 5 gelijke dagen 
model. De MR heeft de telling uitgevoerd op 21 februari en 
heeft op basis van de uitslag positief geadviseerd op de invoe-
ring van het 5 gelijke dagen model. 
 
Dit houdt concreet in dat De Zonnewende vanaf 31 augustus 
2020 over gaat op het 5 gelijke dagen model. Elke dag zullen 
de kinderen van 8.30-14.15 uur naar school gaan.  
 
In de komende maanden zullen wij, indien nodig, jullie nog 
verder informeren over deze wijziging. We doen er alles aan 
om ervoor te zorgen dat we het nieuwe schooljaar goed voor-
bereid zullen beginnen. 
 
Wij begrijpen ook dat dit voor elk gezin consequenties heeft. 
Wanneer u vragen heeft over de voor- of naschoolse opvang 
kunt u contact opnemen met Manon Scherf van Fris! of met jul-
lie eigen kinderopvangorganisatie. 
 
Zijn er nog andere vragen waarbij jullie verwachten dat de 
school hierin kan meedenken dan kunnen jullie altijd met de di-
rectie van de locaties contact opnemen.  
 
Hartelijke groet, 
Margriet Biewenga, directeur KBS De Zonnewende-Ravelijn 
Ronald Voorhorst, directeur KBS De Zonnewende-Keerkring 

Nieuwe schooltijden 

 

5 dagen 

8:30 - 14:15 
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Nieuwe gezichten 
 
Sinds begin februari zijn er weer nieuwe stagiaires gestart. De 
laatstejaars stagiaires, die bij ons 4 dagen voor de klas staan 
stellen zich hierbij even aan jullie voor. 
 
Ravelijn 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Mijn naam is Marijn Meiberg en ik ben vierdejaarsstudent van 
de lerarenopleiding (pabo) aan het Saxion te Deventer. Ko-
mend half jaar ben ik op maandag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag te vinden in groep 6C van de Zonnewende voor mijn afstu-
deerstage.  
Over mij: Ik ben 20 jaar en ik woon in Apeldoorn. Ik wilde al juf 
worden toen ik zelf op de basisschool zat.  In mijn vrije tijd doe 
ik aan hockey en vind ik het leuk om samen met vrienden en 
familie spelletjesavonden te houden of uit eten te gaan. Met 
een weekje wintersport maak je mij ook erg blij.  
 
Ik ben van plan om er, samen met de klas, een gezellig en leer-
zaam half jaar van te maken.  
 
Graag tot ziens!  
Marijn Meiberg 
 
Keerkring 
Als nieuwe Lio-student op de Zonnewende zou ik mij graag 
even willen voorstellen!  
Mijn naam is Daphne Roodenburg. Ik ben 23 jaar oud en vier-
dejaars studente aan de pabo op het Saxion in Deventer. Vanaf 
10 februari zal ik elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
lesgeven aan groep 5. Ik ben erg enthousiast over de groep en 
hoop dan ook, in samenwerking met Sylvan, op een leuke leer-
zame periode. Ik ga met veel plezier aan de slag.   
Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten. Mocht u vragen hebben of 
wilt u een praatje maken, kom dan gerust even langs. Hopelijk 
tot snel!  
 
Met vriendelijke groet,  
Daphne Roodenburg  
 
 
Rookvrij 
 
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar 
hoort een rookvrij onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht 
vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben (wijziging 
Tabakswet). Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die 
anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. En een rookvrij 
terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van 
meeroken.  De Zonnewende staat helemaal achter dit besluit. 
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Pasen 
Aansluitend aan carnaval en de vas-
tentijd bereiden we ons voor op Pa-
sen. Ook op school vieren we het 
feest van Palmpasen en Pasen met 
de kinderen. 
 
Palmpasen 
Met de leerlingen uit groep 1 en 2 lopen we een Palmpaasop-
tocht op vrijdag 3 april om 8.45 uur. De Keerkring loopt richting 
het Fort, de Ravelijn richting Talma Borgh.  
Wilt u uw kind vóór maandag 30 maart een met crêpepapier 
omwikkelde Palmpaasstok meegeven naar school? Crêpepa-
pier krijgt uw kind mee van de leerkracht. Zorgt u dat de stok 
niet helemaal tot bovenaan omwikkeld is, in verband met de 
broodhaan die erop moet.  
Deze broodhaantjes krijgen de kinderen van de ouderraad. Let 
op: wanneer de stok te groot of te dik is, wordt het voor de kin-
deren lastig en zwaar om ermee te lopen. In de klas gaan de 
kinderen de stok verder versieren in de week van 30 maart. 
Hiervoor zijn wij op zoek naar hulpouders. Er komt een inteken-
lijst bij de deur van de klas te hangen waarop u zich kunt in-
schrijven als u wilt helpen versieren.  
 
Paasviering voor alle groepen 
Op donderdag 9 april is de Paasviering met de kinderen.  
Deze dag hebben alle kinderen een continue rooster tot 14.00 
uur. In de ochtend wordt gewerkt volgens het lesprogramma en 
zullen alle groepen een Paasviering hebben. Tijdens deze vie-
ring wordt het Paasverhaal verteld. Iedere groep heeft een bij-
drage in deze viering.  
Alle groepen hebben om 12.00 uur een high-tea. Hiervoor mo-
gen de kinderen zelf hapjes meenemen. Vanaf maandag 30 
maart hangt er bij iedere klas een intekenlijst met daarop de 
hapjes die de kinderen kunnen meenemen. Het is de bedoeling 
dat u zich houdt aan de hoeveelheden die op de intekenlijst 
staat. Elk kind brengt zijn eigen bordje en beker mee.  
 
Voor vragen kunt u uiteraard terecht bij de leerkracht van uw 
kind.  
 
De Paascommissie  
 

Schoolfeest 
 

Schoolfeest op De Zonnewende  

Vrijdag 10 juli van 16.00u-18.00u 

(nadere info volgt later) 

 

Pasen 

 

Vanaf 23 maart 

palmpaasstokken mee 

naar school 

 

3 april 

Palmpaasoptocht 

 

9 april 

Paasviering 

Continurooster tot 14:00 

 

10-13 april 

Paasweekend 

Alle kinderen vrij 
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Koningsspelen 
Het duurt nog even, maar op vrijdag 24 april is het zover: de 
Koningsspelen 2020.  We hopen er met alle kinderen een ge-
weldige dag van te maken! We zullen deze dag gezamenlijk 
starten met een feestelijke opening op het plein en natuurlijk is 
het koningsspelen-lied daar onderdeel van. Het is wel de be-
doeling dat iedereen die dag zoveel mogelijk oranje gekleed 
naar school komt! 
 
Koningsontbijt 
Er is voor deze dag weer een speciaal koningsontbijt geregeld: 
De groepen 1 t/m 4 ontbijten ’s morgens op school. De groepen 
5 t/m 8 ontbijten thuis en krijgen een koningslunch op school. 
 
Continurooster 
Voor de groepen 5 t/m 8 is er op deze dag een continurooster 
tot 14.00 uur. De onderbouw is tot 12.00 uur op school. 
 
Sport en Spel 
Deze dag is natuurlijk niet compleet zonder sport en spel.  
 De groepen 1-2 gaan ’s ochtends op de Ravelijn diverse acti-

viteiten uitvoeren.  
 De groepen 3-4 gaan ’s ochtends voor activiteiten naar het 

WSV terrein. 
 De groepen 5-6 gaan ’s middags naar het WSV terrein voor 

sportieve activiteiten.  
 De groepen 7-8 gaan een challenge in de wijk doen. Dit 

wordt verzorgd door Accres. 
 
Hulpouders 
Op deze dag hebben wij veel ouders nodig die ons kunnen hel-
pen bij de verschillende activiteiten. We hebben dit nodig op de 
volgende momenten:  
 Hulpouders voor de ochtend van 8.30-12.00 
Groep 1-2: begeleiden van een groepje kinderen en helpen met 
het opzetten / opruimen van de activiteiten; 
Groep 3-4: begeleiden van een groepje kinderen tijdens de acti-
viteiten op de WSV velden. 
 Hulpouders voor de middag van 11.15-14.00 
Groep 5-6: begeleiden van een groepje kinderen tijdens de acti-
viteiten op de WSV velden; 
Groep 7-8: begeleiden van een groepje tijdens de activiteiten in 
de wijk voor de challenge.  
 
Hopelijk zijn er veel ouders die kunnen helpen. Mocht u dit wil-
len, dan kunt u zich vanaf a.s. maandag intekenen op de lijst bij 
de deur van de klas. 
 
Verdere informatie zal nog volgen in de Zonnewijzer van april. 
Voor nu bent u in ieder geval van de eerste informatie op de 
hoogte. We gaan er een feestelijke en sportieve dag van ma-
ken!  
De Koningsspelencommissie 

Koningsspelen 24/4 

Gr 1-4: 12:00 uur vrij 

Gr 5-8: 14:00 uur vrij 
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Schaaknieuws  

 
Maandag 17 februari was het groot feest op onze schaakclub. 
We hebben deze avond namelijk vele mooie schaakdiploma's 
mogen uitreiken. 
Zo zijn er leerlingen die een pion, paard, loper, toren, dame en/
of zelfs een koningsdiploma hebben behaald.  Proficiat alle-
maal! 
Alle leerlingen kregen van hun trotse schaakmeester of schaak-
juf een mooie bloem. 
 
Maar er is nog meer schaaknieuws. 
Zaterdag 8 februari hebben maar liefst 
5 teams meegedaan aan de Apel-
doornse basisscholen kampioenschap-
pen. Het was een gezellige dag. Er wer-
den leuke schaakpartijtjes gespeeld en 
tussendoor was er genoeg te doen voor 
iedereen.  
Er is zelfs een startersteam in de prijzen 
gevallen. Pepijn, Aylin, Koen, Kaan en 
Ceyda van harte gefeliciteerd! 
 
 
Hemel en Aarde 
 
Onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan de 
komende weken over stenen. Er is iets met stenen. De kleine 
steentjes die je in je hand houdt, rond en glad, die je wilt bewa-
ren. De dikke stenen op een graf, waar namen en data in gebei-
teld staan. Indrukwekkende rotsblokken, menhirs, hunebedden, 
zo oud en met een betekenis die zich alleen nog laat raden. De 
zwarte steen in Mekka die islamitische pelgrims aanraken. Ook 
in de Bijbel staan verhalen waarbij stenen een rol spelen, bij-
voorbeeld van Mozes die de woorden van God ontvangt, vast-
gelegd in grote stenen. En het verhaal over de grote steen voor 
het graf van Jezus die ineens weggerold was. We vertellen in 
de klassen de komende periode het verhaal van de opstanding 
van Jezus en van het nieuwe begin. 
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Dansen op school 
 
"4,1.... stap en terug" 
Zo klinkt het elke vrijdagmiddag in de speelzaal van 
de kleuters. De kinderen van de groepen 5 zijn druk 
bezig met het aanleren van de chacha en de rumba. 
Gerrit Wansink, van dansschool Wansink komt ons 
gedurende de komende weken helpen met het aan-
leren van deze dansen. In het begin vindt iedereen 
het nog spannend, want straks moeten ze hun eigen 
danspartner gaan zoeken waar ze langere tijd mee 
gaan dansen. Het gegiechel van de meiden en de 
stoere praat van de jongens is aanstekelijk om naar 
te kijken.  
 
“4, 1.... stap en terug”, roepen ze met z'n allen mee. 
Naast de basispassen van de 2 dansen leren we 
ook respect hebben voor elkaar, elkaar helpen en 
ondersteunen tijdens het dansen. Ook leren de kin-
deren elkaar in de ogen kijken. We zijn nu een aan-
tal weken bezig en je merkt dat de kinderen hun ver-
legenheid een beetje kwijtraken. Ze komen vol en-
thousiasme van elke les vandaan. Binnenkort dan-
sen ze met hun eigen gekozen partner voor de ou-
ders. Het team dat dit het beste doet mag tijdens 
een echte wedstrijd in dansschool Wansink mee-
doen tegen andere scholen uit Apeldoorn. We horen 
de komende weken dus nog vaak genoeg: 
"4, 1.... stap en terug!” 
 
 
Leerlingenraad 
 
Dit jaar functioneert de leerlingenraad iets anders dan andere 
jaren. We willen de kinderen graag nog meer betrekken bij 
sommige inhoudelijke onderwerpen. Zo hebben we het met de 
kinderen gehad over het 5 gelijke dagen model en de volgende 
keer praten we met ze over de inhoud en vorm van het rapport. 
Andere onderwerpen zouden kunnen zijn: het kiezen van een 
nieuwe taalmethode, het bedenken van een groen-plan voor op 
het plein, etc, etc. 
Uiteraard blijft de leerlingenraad ook de plek voor kinderen 
waarin ze alles wat er speelt in de klas kunnen bespreken. 
 
De leerlingen uit de leerlingenraad worden geholpen bij het ver-
zamelen van de juiste informatie uit hun eigen klassen. Daarna 
koppelen zij die terug in de leerlingenraad, waar 2 leerkrachten 
deze informatie verzamelen en met het team bespreken. 
We denken de leerlingen zo beter te kunnen betrekken bij de 
inhoud van ons onderwijs. We doen het tenslotte allemaal voor 
hen, dus dan is het wel zo mooi als zij daar zelf ook hun mening 
over kunnen geven. 
 



Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

facebook: kbs de zonnewende 

 
 
 
Educatief schoolplein 
 

 
De basis van de pleinen is gelegd en nu... gaat het leven! 
 
Trots zijn wij op de beide schoolpleinen die zijn gerealiseerd op 
De Zonnewende. De pleinen die samen met de steun van kin-
deren en ouders zijn ontworpen en gebouwd. Nu wij aan het 
eind van de winter zitten zullen de pleinen verder ontwikkeld 
worden tot educatieve pleinen. Dit betekent dat kinderen wor-
den aangespoord om te ontdekken en ontwikkelen, onder ande-
re door bollen te poten en zaadjes te zaaien, zodat er in het 
voorjaar veel te ontdekken valt. Tevens doen wij mee aan het 
project waarbij de groepen 5 vogelhuisjes in elkaar gaan zetten 
die vogels gaan trekken naar de pleinen. Het hout van de huis-
jes is hergebruikt en de vogeltjes die er naartoe worden getrok-
ken zijn de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups.  
 
In het Apeldoorns stadblad is hier reeds over gecommuniceerd. 
Zie de volgende link:  
https://www.apeldoornsstadsblad.nl/nieuws/
algemeen/941788/lancering-circulair-educatieproject-
op-scholen-ter-bestrijding-eikenproces  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.apeldoornsstadsblad.nl/nieuws/algemeen/941788/lancering-circulair-educatieproject-op-scholen-ter-bestrijding-eikenproces
https://www.apeldoornsstadsblad.nl/nieuws/algemeen/941788/lancering-circulair-educatieproject-op-scholen-ter-bestrijding-eikenproces
https://www.apeldoornsstadsblad.nl/nieuws/algemeen/941788/lancering-circulair-educatieproject-op-scholen-ter-bestrijding-eikenproces
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Procedure Vervangingen 
 
Het is wintertijd geweest. De tijd van het jaar dat 
er meer zieke mensen zijn. Het is af en toe erg 
lastig organiseren om leerkrachten voor de groep 
te krijgen als er iemand ziek is. Het is voor leer-
lingen lastig, maar het geeft ook extra werkdruk 
binnen de school. Extra afstemmen met invallers, 
leerlingen en ouders, en zorgen dat alles zo ge-
organiseerd is dat een invaller weet wat van 
hem/haar wordt verwacht.  
 
Inmiddels hebben wij al voor de tweede keer dit schooljaar ge-
staakt. Dit doen wij niet voor niets. Wij doen er alles aan om alle 
groepen te voorzien van goede leerkrachten. Helaas hebben wij 
niet kunnen voorkomen dat wij onlangs toch leerlingen naar 
huis hebben moeten sturen. In de toekomst zal dit misschien 
wel vaker gaan gebeuren, en daarom willen we graag het pro-
ces wat dan speelt binnen de school met jullie delen. 
 
Bij een zieke leerkracht doorlopen wij de volgende stap-
pen: 
1. inval via de invalpool 
2. geen inval...... interne oplossing  
3. na minimal 1 dag te hebben gewerkt met optie 2 kunnen 
we genoodzaakt zijn een groep naar huis te sturen  
 
Korte toelichting op bovenstaande:  
1.) Wanneer wij een zieke collega hebben, dan wordt hij/zij ver-
vangen door een collega uit de eigen  invalpool van de Ve-
luwseonderwijsgroep. Wanneer daar niemand beschikbaar is 
kunnen we soms nog gebruik maken van extra invallers vanuit 
een andere invalpool. 
2.) Als wij geen invaller kunnen krijgen via deze invalpools dan 
gaan wij binnen ons eigen team op de Zonnewende kijken of wij 
elkaar kunnen helpen. Soms komt een part-time collega een 
extra dag werken, maar vaker wordt een leerkracht ingezet die 
normaal gesproken werkdrukverlagingsuren heeft (en dus een 
halve dag invalt in een groep). In het uiterste geval zullen we 
een groep gaan verdelen over andere groepen. Voor de colle-
ga’s vragen al deze opties veel flexibiliteit, extra tijd en energie. 
Daarom kunnen we deze opties niet voor een langere tijd gaan 
inzetten, maar zijn deze beperkt tot enkele dagen. 
3.) Nadat wij minimaal 1 dag een klas hebben opgevangen mid-
dels optie 2 en er geen zicht is op een geschikte oplossing zul-
len wij soms genoodzaakt zijn om een groep naar huis te moe-
ten sturen. Dit zullen wij uiterlijk op de avond voor de vrije dag 
communiceren met de klas via e-mail. 
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Onze Lieve Vrouwe Kerk 
 
Meespeelviering voor peuters en kleuters 
 

Jezus in de Tempel 
 

Een Bijbelverhaal wordt op speelse wijze verteld. De kinderen 
hoeven niet stil te zitten en mogen echt mee doen. Een schat-
kist wordt met zijn allen opengemaakt en daar komt het verhaal 
uit. Er is een doe-moment en wat je maakt mag mee naar huis. 
We zingen liedjes en branden een kaarsje bij het gebed.  
 
Wanneer:  8 maart 2020 
Waar:  Onze Lieve Vrouwe kerk (Stationstraat 13) 
Tijd:    10.00 uur 
Wie:   Kinderen tot 6 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emmaüsparochie 

www.emmaus-

apeldoorn.nl/

@emmausparochie-

apeldoorn 


