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Beste ouders, 

 
Vanaf 8 juni zijn we weer compleet! Wij kijken daar als team 
enorm naar uit. Het is in de afgelopen paar weken best rustig 
geweest op school. Wij zijn er helemaal klaar voor om nu weer 
hele klassen te kunnen ontvangen in de school. In deze Zonne-
wijzer lezen jullie hoe dat precies in zijn werk gaat.  
Ook worden er daarna nog een aantal andere onderwerpen be-
noemd. 
 
We willen alle ouders via deze weg nog eens ontzettend bedan-
ken voor ál hun flexibiliteit en inzet! Het was echt niet voor ieder-
een even makkelijk om alles telkens rond te krijgen en het ver-
dient een groot applaus dat jullie dat allemaal goed gelukt is. 
 
Hartelijke groet, 
Ronald Voorhorst, 
Margriet Biewenga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Randvoorwaarden 
 
1. De 1,5 meter regel geldt niet voor kinderen onder de 12 

jaar (alleen voor volwassenen op school) 
2. De school heeft aandacht voor de hygiëne en veiligheid 
3. Kinderen met een verkoudheid, die hoesten, niezen of 

koorts hebben blijven thuis (volgens de RIVM richtlijnen) 
4. Zijn er verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius 

of hoger) en/of benauwdheid: dan blijft het hele gezin thuis 
5. Leerkrachten houden 1,5 meter afstand in hun contacten 

(ook zoveel mogelijk richting de kinderen) 
6. Ouders blijven buiten de school en buiten het schoolplein 
 

Om te onthouden 

 

18 juni 

Meesters– en juffendag 

 

19 juni 

Studiedag, iedereen vrij 

 

16 juli 

Laatste schooldag 

 

17 juli 

Studiedag, iedereen vrij 

 

31 augustus 

Eerste schooldag 

Let op: 5 gelijke dagen! 

Iedere dag 8:15-14:15 

 

17 en 18 september 

Schoolreisjes 

 

5 oktober 

Studiedag, iedereen vrij 



Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

facebook: kbs de zonnewende 

 
 
100% naar school 
 
Vanaf 8 juni zien we iedereen graag weer op de normale tijden 
op school. De lestijden zijn dan weer: 
Maandag  8:30-12:00   13:15-15:15 
Dinsdag  8:30-12:00   13:15-15:15 
Woensdag 8:30-12:15 
Donderdag 8:30-12:00   13:15-15:15 
Vrijdag  8:30-12:00   13:15-15:15 (middag voor gr 5-8) 
 
Halen en brengen 
In de nieuwe situatie blijft het wel van belang om zo min moge-
lijk ouders rond de school te hebben en dat het halen en bren-
gen verder op een zo veilig mogelijke manier gebeurt. Daarom 
gelden nog steeds de volgende afspraken voor het halen en 
brengen: 
 Indien mogelijk laat de kinderen dan zelfstandig naar 

school komen 
 Kom met maximaal 1 ouder naar school 
 Wellicht kunnen buurkinderen samen naar school 
 Alle ouders houden zelf rekening met 1,5 meter afstand 
 Kinderen worden tot aan het hek gebracht, op het plein 

staan leerkrachten om de kinderen op te vangen 
 Ouders brengen kinderen naar het hek volgens onder-

staand schema: 
 
Keerkring 
Hek kleuters: groep 1-2 
Nieuw hek zijingang: groep 3-4 
Hek hoofdingang (sluisje): groep 5-6 
Hek fietsers: alle fietsers en groep 7 en 8 
 
Ravelijn 
Hek kleuters: groep 1-2 
Hek hoofdingang: groep 3-5 
Hek fietsers: alle fietsers en groep 6-8 
 
Pauzes 
Tijdens de pauzes zullen vanaf 8 juni telkens 2 dezelfde groe-
pen bij elkaar gaan buitenspelen. 
 
Tussenschoolse Opvang 
Ook de TSO zal vanaf 8 juni weer plaatsvinden zoals dat ge-
bruikelijk was. Dit houdt in dat we weer overgaan naar onze be-
taalde vorm van overblijven, dat door Fris! geregeld wordt 
(middels hun vaste krachten en vaste vrijwilligers). 
Kinderen mogen tussen 12:00 en 13:15 ook naar huis. Vanaf 
13:00 uur zijn ze dan weer welkom op school. 

100% rooster 

 

Normale Lestijden: 

8:30-12:00  

 (ma, di, do, vr) 

8:30 - 12:15 

 (wo) 

13:15-15:15  

 (ma, di, do en   

vrijdag voor gr 5-8) 

 

 

Gebruik de toegewe-

zen toegangshekken 

voor het halen en 

brengen. 
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Hygiëne 
We zullen ons uiterste best doen om de hygiëne op school 
meer dan anders te waarborgen, net als we in de afgelopen we-
ken hebben gedaan. 
 
Gymlessen 
Gymlessen zullen vanaf 8 juni voornamelijk buiten plaats gaan 
vinden. Hier zullen wij met het team een passende invulling aan 
gaan geven. Tevens houden wij rekening met het delen van on-
ze buitenruimtes met de scholen om ons heen. 
 
Kinderopvang 
De kinderopvang gaat vanaf 8 juni weer open zoals voorheen 
gebruikelijk was. Vanaf 15:15 (en op woensdag vanaf 12:15 en 
op vrijdag vanaf 12:00) start de reguliere BSO weer op. 
 
Verjaardagsfeestjes 
We hanteren voor het vieren van verjaardagen dezelfde regels 
als in de afgelopen weken: 
 Kinderen blijven in hun eigen klas en gaan niet de klassen 

rond 
 De traktaties zitten per stuk in een verpakking, en zijn niet 

zelfgemaakt 
 De dag van de traktatie wordt in overleg met de leerkracht 

afgestemd 
 
 
Noodopvang 
De noodopvang stopt vanaf 8 juni.  

 
Leerkrachten 
Er is geen enkele leerkracht die na 8 juni wegens de corona-
voorschriften nog thuis zal blijven. Bij het constateren van een 
van de verschijnselen, zoals op de eerste pagina benoemd, zal 
dit uiteraard wel gebeuren. 
 
 
 
De Digitale School 
Met thuisonderwijs stoppen wij vanaf 8 juni. In principe kunnen 
alle kinderen weer naar school komen. Op onze volgende stu-
diedag zullen wij ons thuisonderwijs evalueren. 
 
 
Uitgeleende laptops 
De uitgeleende laptops en iPads van alle groepen dienen op 8 
juni weer ingeleverd te worden bij de leerkracht of bij Ronald of 
Margriet. 
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Geannuleerde activiteiten 
Door de coronamaatregelen hebben wij deze komende activitei-
ten moeten annuleren:  
 22-24 juni, groep 8 kamp 
 10 juli, schoolfeest 
 
Het schoolfeest verplaatsen wij naar volgend schooljaar. 
 
Voor een leuke afsluiting van groep 8 wordt naar een alternatie-
ve invulling gezocht.  
 
 
Schoolreisjes 
De schoolreisjes hebben we opnieuw kunnen inplannen op 17 
en 18 september, en de huidige groepen 7 (dan groep 8) zullen 
dan ook meegaan op schoolreisje. Deze staan op de volgende 
dagen gepland: 
Donderdag 17/9: groep 6, 7 en 8 
Vrijdag 18/9: groep 1, 2, 3, 4, 5 
 
 
Meesters– en juffendag 
Ondanks dat wij alle activiteiten hebben geannuleerd voor de 
meesters– en juffendag van 18 juni, willen we toch heel graag 
op die dag de verjaardagen van de leerkrachten vieren met de 
kinderen. 
Daarom zal aan de klas worden gevraagd om op een ludieke 
manier naar school te komen die dag. En verder zal er in de 
middag een kort feestelijk programma zijn per klas, om op die 
manier toch een klein feestje per groep te kunnen bouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilliger schoolplein gevraagd 
Voor ons schoolplein aan de Ravelijn zijn we op zoek naar vrij-
willigers die het leuk vinden onze nieuwe planten van water te 
voorzien en een beetje onkruid te wieden. Wie kent er een leu-
ke buurman/opa/oma/vader/moeder met een beetje groene vin-
gers die hier plezier aan zal beleven? Graag doorgeven aan 
Margriet. 

Schoolreisjes 

 

Groep 6-8 

Donderdag 17 sept 

 

Groep 1-5 

Vrijdag 18 sept 
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Toetsen 
De afgelopen periode heeft het thuisonderwijs er 
niet voor iedereen hetzelfde uitgezien. Waar het in 
het ene gezin geen enkel probleem was om het 
thuisonderwijs goed vorm te geven, is dat in andere 
gezinnen een grotere uitdaging gebleken. Hierdoor 
zijn er meer verschillen ontstaan in de beheersing 
van de lesstof. De leerkrachten hebben deze ver-
schillen goed in beeld, en het onderwijsprogramma 
is er op gericht om deze verschillen zoveel mogelijk 
te verkleinen. We willen hier de tijd voor nemen, en 
achten het daarom ook niet zinvol en verantwoord om kinderen 
nu te gaan belasten met Cito toetsen. Deze zullen dan ook ver-
plaatst worden naar het begin van het nieuwe schooljaar. Hier-
door kunnen we als leerkracht direct na het maken van de Cito 
toetsen een goede interventie doen op de uitkomst van deze 
toetsen.  
Toetsen vanuit de verschillende methodes zullen nog wel 
plaatsvinden. Deze toetsresultaten worden gebruikt om te kij-
ken of leerlingen de leerstof van de afgelopen periode begre-
pen hebben en om de lessen goed te kunnen laten aansluiten 
bij de behoeften van de kinderen.   
 
Rapporten 
De rapporten zullen er deze periode anders uitzien dan nor-
maal.  
Het doel van het rapport is vooral om ouders een beeld te ge-
ven van de ontwikkeling van het kind. En bijkomend is het na-
tuurlijk leuk voor de kinderen en ouders om later nog eens terug 
te lezen over de afgelopen thuiswerk-periode.  
Aangezien we nauwelijks toetsen hebben gedaan, kunnen we 
geen cijferlijst in het rapport zetten. Daarnaast is het zo dat jul-
lie als ouders jullie kind heel goed hebben kunnen observeren 
tijdens de thuiswerkperiode. We hebben daarom een alternatie-
ve invulling bedacht.  
Er komt een rapport over deze periode van 2 bladzijdes. De 
leerkracht zal iets zeggen over de thuiswerkperiode en over jul-
lie kind, dat komt op het eerste blad. De ouders en de kinderen 
wordt gevraagd om op het tweede blad iets te zeggen. En we 
willen jullie vragen om dit samen met jullie kind in te vullen. 
Op maandag 8 juni krijgen jullie die 2e bladzijde mee naar huis. 
Willen jullie die allemaal op 15 juni weer inleveren? De leer-
kracht zorgt er dan voor dat die netjes in het rapport wordt ge-
daan. Op 22 juni krijgen jullie dan vervolgens het rapport mee 
naar huis. 
Let op: je schrijft thuis het rapport met de hand en zo komt 
deze ook in het uiteindelijke rapport te zitten.  
 
10 minuten gesprekken 
De 10 minuten gesprekken zullen alleen plaatsvinden indien 
daar behoefte aan is (bij jullie) en zal ook alleen telefonisch of 
via videobellen gehouden kunnen worden. Deze vinden plaats 
tussen 23 en 26 juni. 
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Jeugdlintje 
Wie verdient dit jaar het Jeugdlintje? 
Sinds 2018 reiken we elk jaar het Jeugdlintje uit. Met dit lintje 
zetten we kinderen en jongeren tot en met 20 jaar die zich in-
zetten voor anderen in het zonnetje. Deze jonge helden verdie-
nen een lintje omdat ze bijvoorbeeld een lange tijd vrijwilligers-
werk doen, een heldendaad verrichten of een actie organiseren 
voor een goed doel.  
 
Geef een jonge held op! 
Kent u een jonge held? Geef hem of haar dan op! Dit kan via 
www.apeldoorn.nl/jeugdlintje. Op deze site vindt u ook wanneer 
een kind of jongere kans maakt op een lintje. U heeft tot 1 okto-
ber de tijd om iemand op te geven. Een jury beoordeelt alle in-
zendingen. Op vrijdag 20 november worden de lintjes uitgereikt 
 
 
 

Gemeente  

Apeldoorn 

I www.apeldoorn.nl 

http://www.apeldoorn.nl/jeugdlintje

