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De Open Dag gaat niet door 
 
Afgelopen dinsdag 29 september heeft het kabinet nieuwe lan-
delijke maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Ondanks de aanmeldplicht voor de 
open dag vinden we het nu onwenselijk om twee of drie gezin-
nen tegelijkertijd in scholen rond te leiden. 
De schoolbesturen PCBO Apeldoorn, Leerplein055 en de Ve-
luwse Onderwijsgroep hebben om deze reden besloten de open 
dag op woensdag 7 oktober niet door te laten gaan. 
 
Mochten ouders geïnteresseerd zijn in De Zonnewende dan is 
het uiteraard mogelijk om met Ronald of Margriet een afspraak 
in te plannen voor een kennismaking en een rondleiding. 
 
10 minuten gesprekken 
 
A.s. maandagmiddag worden jullie via Parro uitgenodigd om je 
digitaal in te schrijven voor de ouder(-kind)-gesprekken. De ge-
sprekken kunnen zowel op school als via video-bellen plaatsvin-
den, afhankelijk van de voorkeur van de leerkracht. Wegens de 
corona-maatregelen hebben we het tijdsbestek voor deze ge-
sprekken met 1 week verlengd. Ze kunnen nu plaatsvinden van 
12-16 oktober en van 26-30 oktober. 
 
 
 
 
Aanmelden  
broertjes en  
zusjes 
 
We willen graag weten van jullie of er nog broertjes of zusjes 
naar school gaan komen. Het liefst al als de kinderen 1 of 2 jaar 
zijn. In verband met een stijgend aantal aanmeldingen is het 
voor ons van belang om goed zicht te houden op alle kinderen 
die nog gaan komen. Op deze manier houden wij goed zicht op 
de schoolontwikkeling voor de komende jaren.  
 
Een aanmeldingsformulier kan je opvragen via je huidige leer-
kracht, of via de locatiedirecteur. 
 
Bij voorbaat dank! 
Ronald Voorhorst, keerkring@kbsdezonnewende.nl 
Margriet Biewenga, ravelijn@kbsdezonnewende.nl 

Om te onthouden 

 

5 oktober 

Studiedag, iedereen vrij 

 

12-16 oktober én 

26-30 oktober 

Ouder-Kind gesprekken 

 

19-23 oktober 

Herfstvakantie 

 

6 november 

English Day 

 

16 november 

Studiedag, iedereen vrij 

mailto:keerkring@kbsdezonnewende.nl
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Engelse dag  
 
Op de Zonnewende hechten we veel belang aan het ontwikke-
len van de Engelse taal bij de kinderen. We hebben hier mooie 
methodes voor; iPocket en Take it easy. Om nog meer plezier 
en spreekvaardigheid te ontwikkelen plannen we dit jaar een 
Engelse dag voor de hele school.  
De kinderen gaan op 6 november een Engels lied leren, ze wor-
den voorgelezen uit een Engels boek, ze spelen een spel en 
nog meer. Het thema van deze Engelse dag is ‘dieren’. Op 6 
november wordt de school dan ook even omgedoopt tot 

ZOO-wende. 
 

 
 
 
 
 
Ziekmeldingen 
 
We willen jullie er graag nog even aan herinneren dat ziekmel-
dingen telefonisch aan de school doorgegeven worden, tussen 
8:00 uur en 8:30 uur. 
We merken dat sommigen van jullie al handig worden 
met het versturen van berichtjes via Parro en dat is 
hartstikke fijn! Maar ziekmeldingen dienen altijd nog 
telefonisch doorgegeven te worden. Leerkrachten zit-
ten niet ieder uur van de dag op Parro en kunnen dit 
soort belangrijke informatie dan gemakkelijk missen. 
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
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Corona nieuws 
De regels zijn in de afgelopen weken weer 
iets gewijzigd. Belangrijkste aanpassing is de 
mate van verkoudheid die nog toelaatbaar is 
voor kinderen om naar school te kunnen. 
Lees de onderstaande regels daarom weer 
even goed door. In de bijlage (of online) zit de 
beslisboom die wij hier op school toepassen. 
 
Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoud-
heidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of 
keelpijn), of bekende hooikoortsklachten naar school.  
 
Thuisblijven is wel nodig:  
 als de leerling ernstig ziek is; 
 als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusver-

koudheid) COVID-19 gerelateerde klachten;  
 als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een 

bevestigde COVID-19;  
 als de leerling deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek; 
 als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 gra-

den Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.  
 Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd 

zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven 
tot de klachten minimaal 24 uur over zijn.  

 
Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en 
zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik 
papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna 
weg).  
 
 
 
Van de Ouderraad: Vrijwillige ouderbijdrage 
 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten als 
schoolreisjes en kampen, maar ook voor feesten en activiteiten 
zoals sinterklaas, de koningsspelen en carnaval. Daarnaast 
worden er zaken mee bekostigd zoals school-shirts (te zien bij 
de schoolreisjes en avond-4-daagse) en aankleding van de 
school. Dit schooljaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage op een 
andere wijze geïnd. Middels een uitnodiging via het ouderplat-
form Parro (Schoolkassa) ontvangt u medio oktober een betaal-
verzoek voor het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit 
kan eenvoudig via IDEAL. Ook voor de schoolreisjes en kam-
pen wordt dit systeem gehanteerd en zult u begin 2021 een ver-
zoek ontvangen.  
Over de vrijwillige ouderbijdrage krijgt u binnenkort aanvullende 
informatie via mail. 

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. 

https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten
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Van de ouderraad: Algemene Ledenvergadering 
  
Het schooljaar 2019-2020 is ook voor de ouderraad (OR) an-
ders gelopen dan gepland door de maatregelen tegen het Coro-
navirus. Nadat we 21 februari nog carnaval hebben kunnen vie-
ren, moesten een aantal andere activiteiten helaas geannuleerd 
worden. Gelukkig hebben we 17 en 18 september de school-
reisjes goed kunnen inhalen! 
 
Voor dit schooljaar is ook nog veel onzeker. We hopen dat acti-
viteiten en feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreis-
jes en kampen door kunnen gaan, eventueel in een aangepaste 
vorm. Als ouderraad gaan we ons in ieder geval inzetten om 
ook van dit schooljaar weer een actief en feestelijk jaar te ma-
ken. 
  
Op maandag 12 oktober 2020 vindt de Jaarvergadering van de 
ouderraad plaats. Als ouderraad doen we, als organiserend co-
mité van de Oudervereniging van de Zonnewende, verslag over 
het afgelopen schooljaar en de daarbij gemaakte kosten. Ook 
worden de begroting en vrijwillige ouderbijdrage voor 2020-
2021 besproken en vastgesteld. 
We willen jullie, als leden van de Oudervereniging, hier graag 
over informeren. Alle activiteiten en feesten die de ouderraad 
organiseert worden tenslotte mogelijk gemaakt door de vrijwilli-
ge ouderbijdrage.  
 
We nodigen jullie graag uit voor onze jaar-
vergadering. 
Datum: maandag 12 oktober  
Tijd: 20:00 – 21:00 uur 
Locatie: Gezien de huidige maatregelen 
organiseren we de vergadering online.  
Geïnteresseerden kunnen een mail sturen 
naar ouderraad@kbsdezonnewende.nl we 
nodigen je dan graag uit voor dit online-
overleg. 
  
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar wel meer willen we-
ten over onze activiteiten, geïnteresseerd zijn in de cijfers of an-
dere vragen hebben, laat het dan weten via ouder-
raad@kbsdezonnewende.nl. We informeren je graag. 
 
Ouderraad van KBS De Zonnewende 
 
 
 
 
 

Ouderraad 

 

12 oktober, 20:00 uur 

Algemene Ledenverga-

dering 
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Van de Medezeggenschapsraad:  
MR Verkiezing 
  
In een eerdere Zonnewende heeft de Medezeg-
genschapsraad (MR) aangegeven op zoek te zijn 
naar een nieuwe kandidaat voor de oudergele-
ding van de MR. Meerdere kandidaten hebben 
zich hiervoor gemeld en twee kandidaten hebben 
zich verkiesbaar gesteld. Om te bepalen wie van 
deze twee kandidaten de plek van Laura gaat 
opvullen, zullen wij verkiezingen houden. Aan de ouders het 
verzoek hun stem uit te brengen op één van de kandidaten. Tij-
dens de 10-minuten gesprekken is hiervoor, in de klas van het 
oudste kind, een strookje aanwezig met beide namen erop zo-
dat u uw voorkeur kunt uitspreken. Ouders die niet bij het 10-
minuten gesprek kunnen/wensen te komen, kunnen hun voor-
keur ook direct doorgeven aan de leerkracht van uw (oudste) 
kind. De leerkracht kan dan namens u de stem uitbrengen.  
 
Hieronder stellen beide kandidaten zichzelf voor: 
 
 
Ik ben Robbert Adema, 36, getrouwd met Nienke en vader van 
Gijs en Joep (groep 4b en 1/2f, locatie Ravelijn). In het dagelijks 
leven ben ik werkzaam als advocaat in onder andere het familie
- en jeugdrecht. Daarnaast ben ik af en toe werkzaam als rech-
ter-plaatsvervanger. Ik stel me beschikbaar voor de MR in de 
hoop een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan een leu-
ke, gezellige en veilige school, voor alle kinderen. 
 
 
Mijn naam is Jan Postma; Samen met Daphne ben ik trotse ou-
der van Jens en Noud en wonen we met zijn viertjes op het 
Kasteel. Jens en Noud gaan beide met veel plezier naar de 
Zonnewende aan de Ravelijn waar ze in groep 5c en groep 3b 
zitten. Om ervoor te zorgen dat onze en jullie kinderen met ple-
zier naar school blijven gaan, vind ik aandacht voor de individu-
ele leerbehoeften van een kind maar ook zeker het groepspro-
ces in de klas erg belangrijk.  Via de MR krijgen we als ouders 
de mogelijkheid mee te denken en praten over het reilen en zei-
len van de school en het onderwijs van onze kinderen. Graag 
zet ik mij de komende periode in voor deze MR waarbij commu-
nicatie tussen de ouders en de ouders die namens hen deelne-
men aan de MR voor mij belangrijk is. 
  
 
 

MR Verkiezing 

Stem uitbrengen voor 

30 oktober via de leer-

kracht. 

 

Vragen? 

mr@veluwseonderwijsg

roep.nl 

mailto:mr@veluwseonderwijsgroep.nl
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Kinderboekenweek in CODA:  
jij komt toch ook?!  
 
Vanaf woensdag 30 september is 
er van alles te doen in CODA. De 
Kinderboekenweek vieren we met 
activiteiten voor kinderen van 6 tot 
12 jaar. Het thema is ‘En toen?’ en 
dat zie je terug in tal van leuke 
workshops waar je samen met je 
vriendje(s) of vriendinnetje(s) aan 
mee kunt doen. 
 
Op coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek zie je wat er van 30 
september tot en met 11 oktober allemaal in CODA én online te 
doen is: van de feestelijke opening en de lancering van het 
boek Lang geleden in Apeldoorn tot workshops door bekende 
kinderboekenschrijvers, je eigen tijdcapsule maken, terug in de 
tijd reizen met Bette Westera, je eigen zegelstempel maken en 
hoofdstuk 11 schrijven voor het boek Lang geleden in Apel-
doorn.  
 
Kortom: het wordt van begin tot eind een superleuke Kinder-
boekenweek! Meer over het programma en de kaartverkoop 
vind je op coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek. Wil je op de 
hoogte blijven, volg CODA dan via Facebook (facebook.com/
CODAapeldoorn) of Twitter (@CODAApeldoorn). 
 
Bij alle activiteiten in CODA volgen we uiteraard de aangepaste 
landelijke protocollen en de richtlijnen van het RIVM zoals die 
vanaf 30 september gelden. Voor de meest actuele informatie 
verwijzen wij naar onze website coda-apeldoorn.nl/
kinderboekenweek én onze social media kanalen.  
 
 
 
 
 
Jeugdverpleegkundige 
 
De jeugdverpleegkundige zou op 12 oktober op de Keerkring 
aanwezig zijn. Dit gaat wegens de huidige corona-maatregelen 
echter niet door. Onze verpleegkundige is Mirjam Kistema-
ker en is telefonisch of per e-mail voor jullie bereikbaar. 
Heeft u vragen over gezondheid, (op)voeden of opgroeien? 
Stuur haar gerust even een berichtje!  

Contact met het 

CJG?  

Mirjam Kistemaker 

Jeugdverpleegkundige 

CJG Apeldoorn 

Telefoonnummer  

055-5801641 

m.kistemaker@cjgapel

doorn.nl 

 

CJG algemeen  

055-3578875 

www.cjgapeldoorn.nl  
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