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We zijn weer begonnen! 
 
De kinderen zijn allemaal heel goed gestart en het team heeft er 
weer zin in dit jaar. Ook is iedereen bijzonder snel gewend ge-
raakt aan het nieuwe lesrooster, wat zorgt voor een vliegende 
start. 
We zijn begonnen met onze Gouden Weken. In de eerste we-
ken van het jaar geven we als team veel aandacht aan de her-
nieuwde groepsvorming. We noemen deze periode 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 aan-
tal fasen. Ieder jaar, na een langere periode van vakantie, be-
gint dit proces eigenlijk opnieuw. 
Uit onderzoek is gebleken dat gedurende ongeveer 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 ande-
ren en van zichzelf.  
– Storming (presenteren): Er komt beweging in de rangor-
de. Wie is een leider, wie hoort bij welke groep, etc?  
– Norming (normeren): De groepsnormen worden duidelij-
ker. Welke regels spreken wij af?  
– Performing (presteren): Er is voor bepaalde omgangsvor-
men gekozen. Er is een gezamenlijk doel geformuleerd. Leiders 
zijn duidelijk. 
 – Reforming (evalueren): Deze fase doorloopt niet elke 
groep en niet iedere groep doet er even lang over.  
 
Vieren 
In deze eerste weken gaan we het nieuwe schooljaar samen 
vieren. Elk kind maakt zijn eigen feestelijke vlaggetje, die we 
zullen ophangen in de school. Zo starten we het schooljaar 
feestelijk met z’n allen! 

Om te onthouden 

 

8 september 

Infoavond via de mail 

 

14 september 

Infoavond Schaken af-

gelast, zij bijlage! 

 

17 en 18 september 

Schoolreisjes 

 

29-30 september 

Schoolfotograaf 

 

5 oktober 

Studiedag, iedereen vrij 

 

7 oktober 

Open Dag 

 

26-30 oktober 

Ouder-Kind gesprekken 

 

19-23 oktober 

Herfstvakantie 
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1,5 meter 
 
We merken dat het deze eerste week gezellig druk is rondom 
de school. Fijn dat jullie allemaal zo betrokken zijn. 
We willen jullie echter vragen om zelf de benodigde 1,5 meter 
afstand goed in de gaten te houden. Er is ruimte voldoende 
rondom onze pleinen, een stapje naar achter (of opzij) kan 
makkelijk gemaakt worden. Namens het team, alvast bedankt 
voor jullie medewerkring! 
  
 
 

 
 

 
 
 
Kalender 
 
De jaarkalender vinden jullie in de bijlage. Voor de volledigheid 
volgt hier nog een keer de lijst met studiedagen. Alle kinderen 
zijn op deze dagen vrij: 
 
 Maandag 5 oktober 
 Maandag 16 november 
 Vrijdag 5 februari 
 Maandag 29 maart 
 Vrijdag 25 juni 
 Vrijdag 16 juli 
 
De groepen 1/2 hebben 2 extra dagen waarop  
zij niet naar school hoeven: 
 Maandag 8 februari  
 Vrijdag 11 juni 
 
 
Toestemming privacy 
 
Ieder jaar herinneren wij jullie eraan dat je je priva-
cy instellingen kan herzien. Dit jaar kan je dat zelf 
aanpassen via Parro. Wat je tot nu had doorgege-
ven aan ons vind je daar. Zodra jullie in Parro kun-
nen kan je privacy instellingen wijzigen via deze 
weg: 
 Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 
 Tik op Privacy-voorkeuren. 
 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via 

de stipjes op het potloodje achter het kind.  
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Lunch 
Nu alle kinderen op school overblijven willen we graag weer 
even wat zeggen over de vulling van de broodtrommeltjes. Tij-
dens de lunchpauze vragen wij jullie het aantal boterhammen af 
te stemmen op de behoefte van jullie (kind)eren binnen de ge-
stelde tijd. Wij zouden het zeer op prijs stellen als de inhoud 
van de lunchtrommel voedzaam is en de extra’s (zoals bijv. 
koekjes etc.) voor thuis te bewaren. Brood en evt. wat fruit/
groente is meer dan voldoende hebben wij gemerkt. Wat de 
kinderen niet op krijgen, geven wij weer mee naar huis. 
 
Een paar antwoorden op vragen van jullie: 
 Wij kunnen (nog) geen koeling aanbieden voor de lunch-

trommels 
 Wij kunnen (nog) geen afval scheiden (als school moeten 

wij daarvoor betalen, terwijl dit thuis gratis opgehaald 
wordt…). Wij zijn hierover in gesprek met de gemeente. 

 Een lege beker om te vullen met vers kraanwater, mag 
altijd mee! 

 
Bedankt voor jullie medewerking namens het team! 
 
 
Corona nieuws 
Het gaat gelukkig erg goed op dit moment met het 
aantal zieken op school. Wel horen we graag van 
jullie, wanneer bij jullie iemand in het gezin positief 
getest is op corona. Wij kunnen dan zo snel 
mogelijk de nodige maatregelen nemen om alle be-
trokkenen te informeren hierover.  
 
Voorkom verspreiding van het virus: 
 Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden 
Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of 
smaak? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de 
test bekend is.  

 Uitzondering: kinderen in groep 1 en 2 mogen met alleen 
neusverkoudheid wel gewoon naar school en hoeven zich 
niet te laten testen. 

 Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Iedereen in het 
huishouden blijft thuis. 

 Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-
19, blijft Iedereen in het huishouden thuis. Krijg je klach-
ten? Dan laat je je testen. 

 Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en 
zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, ge-
bruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi 
ze daarna weg).  

 

Reminder voor ouders 

Ouders komen in princi-

pe niet de school in, 

tenzij zij een afspraak 

hebben gemaakt.  

Je komt alleen indien je 

gezond bent en er nie-

mand in je omgeving 

ziek is. 

Het is verplicht om je bij 

aankomst en vertrek in 

te tekenen in ons log-

boek. 
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Schoolreisjes 
Hierbij ontvangen jullie de laatste 
informatie over de schoolreisjes. 
De exacte vertrek– en aan-
komstlocaties zijn nog niet bekend. 
De weg bij het station ligt open, en met inacht-
neming van alle veiligheidsmaatregelen wordt naar een 
geschikt alternatief gezocht. Jullie krijgen hier later bericht over. 
Vanwege deze zelfde veiligheidsmaatregelen vragen we jullie 
om alleen je kind uit te zwaaien wanneer dat echt noodzakelijk 
is. We verwachten dat het best druk zou kunnen worden en wil-
len jullie vragen om daarom zoveel mogelijk rekening met el-
kaar te houden bij het brengen en halen op deze dag. 
 
De vertrek– en aankomsttijden voor de schoolreisjes zijn als 
volgt: 
 
Donderdag 17/9:   
groep 6 8:45-16:30 Ponypark Slagharen  
groep 7 8:15-17:00 Toverland 
Vertrek is bij locatie de Keerkring. 

 
Vrijdag 18/9: 
groep 1, 2, 3 9:00-15:30 Jan Klaassen 
groep 4:  9:15-16:00 Dinoland 
groep 5:  8:45-16:30 Tivoli 
groep 8:  9:00-16:30 Walibi 
Vertreklocatie is nog niet bekend. 

 
De leerkracht zal de verdere details met jullie afstemmen. 
 
 
Info avond 
De info avond, zoals wij die normaal gesproken verzor-
gen, kan in die vorm niet doorgaan helaas. We zullen 
daarom een uitgebreide presentatie van de groep verzor-
gen, zodat wij toch zoveel mogelijk van de informatie 
aan jullie kunnen verstrekken. Op dinsdag 8 septem-
ber kunnen jullie van jullie leerkrachten, via Parro, de-
ze presentatie verwachten. Je kan deze dan bekijken 
op een moment die voor jullie goed uitkomt, maar wel 
graag in de aankomende week.  
 
 
Kijkochtenden 
Wegens de coronamaatregelen hebben we de Kijkochtenden 
voor dit jaar uit de kalender gehaald. Wanneer dit weer moge-
lijk is zullen wij hiervoor weer een geschikt moment inplannen 
en jullie daarvoor uitnodigen. 
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Schaakclub De Zonnewende 
 

Schaken scherpt het denkvermogen  

 

 Infoavond maandag 14 september om 19.30 

(locatie Ravelijn) 

 Komt te vervallen i.v.m. Corona 

 
 
Schaken hoeft zich als spel niet meer te bewijzen. Het be-
staat al zo’n 1500 jaar, dus dat wil wel wat zeggen. 
Maar schaken is meer dan alleen een spel of een denksport. 
Schaken traint en stimuleert het brein op een unieke manier. 
Schaken is bovendien bij uitstek geschikt om 21e-eeuwse vaar-
digheden te leren als kritisch en creatief denken, zelfkennis en 
probleemoplossing. 
 
Ben je enthousiast geworden? Bekijk dan onze powerpoint pre-
sentatie. Wij brengen jullie graag op de hoogte van de 
werkwijze en de bezigheden van onze schaakclub.  Daarnaast 
zijn wij op zoek naar 2 enthousiaste vrijwilligers die het leuk vin-
den om schaakles te geven aan een groepje kinderen. Heb je 
belangstelling hiervoor laat het ons dan weten en geef je op via 
de mail. 
 
Belangrijk: De eerste schaakles zal starten op maandag 21 
september van 18.45-19.45 op locatie Ravelijn 
 
Ook tijdens de schaaklessen houden wij rekening met de Coro-
na maatregelen.   
   
Met vriendelijke groet, 
 
Xanthine Bruines-Gerritse 
x.gerritse@veluwseonderwijsgroep.nl  

 

In plaats van de Info-

avond zit er bij deze 

Zonnewijzer een uitge-

breide presentatie waar-

in alles over de Schaak-

club wordt uitgelegd. 

mailto:x.gerritse@veluwseonderwijsgroep.nl
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Groen Schoolplein 
 
Groene schoolpleinen dragen bij aan het 
welzijn en gedrag van basisschoolkinderen. 
Vergroening van schoolpleinen heeft een 
positieve invloed op het welzijn en het ge-
drag van kinderen op de basisschool. Na 
vergroening blijkt dat schoolpleinen meer 
worden gewaardeerd en kinderen meer ge-
varieerd zijn in hun spel. Bovendien voelen 
meisjes zich meer in het spel betrokken en 
bewegen intensiever. Daarnaast blijkt dat 
een groen schoolplein zorgt voor een betere 
concentratie van kinderen na de pauze en 
dat zij meer steun van leeftijdgenootjes er-
varen.  
Dit blijkt allemaal uit het promotieonderzoek 
van Janke van Dijk waarvoor ze gedurende 
drie jaar onderzoek deed bij negen scholen, 
waarvan vijf scholen hun schoolplein had-
den vergroend. Meer info hierover staat op 
deze site. 
Dit schooljaar gaan we heel gericht zoeken naar/nadenken over 
een programma voor het geven van leerzame en leuke buiten-
lessen. 
 
Onze nieuwe schoolpleinen staan ook nog genoemd in het tijd-
schrift Groenvoer op blz. 5 (zie foto rechts).  
 
 
 
 
Jeugdverpleegkundige 
 
Ook dit jaar zal de jeugdverpleegkundige weer een paar keer 
naar onze school komen. Iedereen is meer dan welkom om met 
haar in gesprek te gaan over alle opvoedkundige zaken waar je 
graag advies over zou willen, of waar je hulp bij nodig hebt. Ook 
kan je bij haar terecht over vragen over gezondheid of opgroei-
en in het algemeen. In de jaarkalender staat vermeld wanneer 

zij hier op school aanwezig is en op welke locatie dat zal zijn. 
De eerst volgende keer is op 12 oktober op de Keerkring, ‘s 
ochtends vanaf 8:15-9:15 uur. Onze verpleegkundige is Mirjam 
Kistemaker. 
Uiteraard kunnen jullie te allen tijden altijd zelf contact opnemen 
met het CJG of met Mirjam, zie de contactgegevens hiernaast.  

Contact met het 

CJG?  

Mirjam Kistemaker 

Jeugdverpleegkundige 

CJG Apeldoorn 

Telefoonnummer  

055-5801641 

m.kistemaker@cjgapel

doorn.nl 

 

CJG algemeen  

055-3578875 

www.cjgapeldoorn.nl  

https://www.ivn.nl/nieuws/groen-schoolplein-draagt-bij-aan-welzijn-en-gedrag-van-basisschoolkinderen?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=tinyforest_juli2020
http://www.ivn-apeldoorn.nl/Groenvoer/Groenvoer2020-03.pdf
mailto:m.kistemaker@cjgapeldoorn.nl
mailto:m.kistemaker@cjgapeldoorn.nl


Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

facebook: kbs de zonnewende 

 
 

Zonnewende team 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit team wordt daarnaast aangevuld met onze vaste invaller 
Marcel van Dulmen en onze nieuwe ZONgroep leerkracht Ste-
phanie Schneiders (groepen 5-8). 
Vanaf januari zullen Norie Waenink en Daphne Volkers weer 
terugkeren van hun verlof en de instroomgroep van de kleuters 
opstarten. 
 
Ook noemen wij hier nog even onze Lucrato medewerkers, die 
onze gebouwen altijd spik en span verzorgen: 
 Keerkring: Dirk en Jolanda 
 Ravelijn: Judith, Bimla en Marie Louise  


