
Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

facebook: kbs de zonnewende 

Zonnewijzer 

Nummer 3 

November 2020 

 

 
Today we are having an 

English Day at the  
ZOO-wende  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sinterklaas 
 
Zaterdag 14 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. Het 
zal dit jaar echter iets anders verlopen dan u gewend bent. Dit 
heeft alles te maken met de huidige corona maatregelen. Door 
middel van deze brief brengen we u op de hoogte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lootjes trekken 5 t/m 8, dinsdag 17 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 geloven. 
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 mis-
schien nog klasgenootjes zijn die wél geloven.  
Wij laten de keuze bij ouders om een geschikt moment te vin-
den om het geheim van Sinterklaas met de kinderen te delen. 
Het bedrag voor de cadeautjes is €5. 
De surprise mag alleen vrijdagochtend 4 december, tussen 8.00 
uur en 8.30 uur, gebracht worden op school. 

Om te onthouden 

 

16 november 

Studiedag, iedereen vrij 

 

4 december 

Sinterklaasviering 

 

7-11 december 

Speelgoedinzameling 

Speelgoedbank 

 

17 december 

Kerstviering 

 

18 december 

Iedereen om 12:00 vrij 

 

19 dec—3 jan 

Kerstvakantie 



Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

facebook: kbs de zonnewende 

 
 
  

Sint (vervolg) 
 
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. 
 
Keerkring: Groep 1-4: woensdag 27 november 
 
Ravelijn:   Groep 1-2: woensdag 27 november  
   Groep 3-4: vrijdag 29 november 
 
Schoen zetten, dinsdag 24 november 
Piet heeft beloofd dat alle kinderen op school hun schoen mo-
gen zetten.  
 
Sinterklaasfeest, 4 december 
Vanwege alle corona-maatregelen zal de Sint dit jaar niet bij 
ons op bezoek komen. Er zal dan ook geen onthaal zijn buiten 
op het schoolplein. De Sint zal aanwezig zijn middels een vi-
deoboodschap. De Sint stuurt echter wel wat Pieten naar De 
Zonnewende. De kinderen gaan naar de Pieten toe die in de 
gymzaal zullen zijn, dit is voor de groepen 1 t/m 5. De groepen 
1 t/m 4 zullen een cadeautje krijgen.  
 
Zijn er kinderen met een allergie voor 
strooigoed? Geef dit door aan de ei-
gen leerkracht. Het zou fijn zijn als u 
iets anders kunt regelen voor uw kind 
wat hij/zij wel mag.  
 
ASK 
Helaas is er dit jaar geen ASK voor de groepen 5 t/m 8, dit is 
wegens corona geannuleerd. 
 
Verhaallijn 
De Sint mag dit jaar veel minder op visite bij de kinderen dan hij 
gewend is. Daardoor verveelt hij zich in zijn kantoortje. Hij heeft 
daardoor een brief geschreven aan de kinderen waarin hij 
vraagt om tekeningen en schilderijen om zijn kantoortje op te 
vrolijken.  
 
Wij wensen jullie en jullie kind(eren) veel plezier in deze gezelli-
ge tijd. 
 
Namens het team: juf Ryanne, juf Evelien en juf Danique 
Namens de OR: Sharon, Natascha, Mariska, Ruby en Leonie 
 
 

Data rondom  

Sinterklaas 

 

17/11 

Lootjes trekken (gr5-8) 

 

24/11 

Schoen zetten (gr1-8) 

 

27/11 

Pietendag Keerkring 

Pietendag Ravelijn 

(gr1-2) 

 

29/11 

Pietendag Ravelijn  

(gr3-4) 

 

4/12 

Sinterklaasviering op 

school 
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MuseumKids 
 
Op woensdag 4 november is groep 6B naar Kasteel Cannen-
burch geweest. Iris en Carlijn uit deze groep hebben mee ge-
daan aan een wedstrijd van Museumkids. Zij zijn in de top 10 
geëindigd van museuminspecteurs van 2020. Hiermee hadden 
zij een VIP bezoek aan een museum gewonnen voor de hele 
klas! 
Er waren twee onderdelen: een audiotour door het museum 
binnen en een herfstspeurtocht buiten door het park van de 
Cannnenburch. Een erg leuke en leerzame dag! Wat hadden 
we een geluk dat op deze dag het museum nog open mocht 
zijn!  
Op vrijdag 13 november om 11 uur is de uitreiking van de beste 
museuminspecteurs via een livestream, wij gaan natuurlijk kij-
ken!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Speelgoedinzameling 
 
Wegens groot succes van de afgelopen jaren zullen we dit jaar 
in de week van 7-11 december weer een speelgoedinzameling 
houden voor de speelgoedbank De Schatkist in Apeldoorn. Hoe 
dit corona-proof precies zal worden georganiseerd is nog niet 
helemaal duidelijk, maar de actie gaat in ieder geval door.  
 
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 vanzelfspre-
kend is dat ze met hun verjaardag of met feestdagen een ca-
deau krijgen. 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. 
 
Dit jaar vragen we extra aandacht voor het inleve-

ren van kinderboeken. Deze kunnen niet allemaal 
naar de speelgoedbank, maar we zouden het 
leuk vinden om ze toe te kunnen voegen aan de 
schoolbieb. 
 
We hopen dat jullie weer in groten getale mee 
kunnen doen hieraan! 
 
Namens de OR, Natascha, Eefje en Sharon 
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Hemel en aarde 
 
In de lessen tussen de herfst- en kerstvakantie 
hebben we het met elkaar over bomen. De kin-
deren maken kennis met een rijke verzameling 
van bijzondere bomen die staan voor het leven, 
dankbaarheid en wijsheid. We hebben het o.a. 
over de levensboom, die met zijn breed uitwaai-
erende wortels en takken met daaromheen een 
cirkelvorm in veel tradities en culturen een plek 
heeft.  
Bomen geven zuurstof, vruchten en noten, veel 
om dankbaar voor te zijn. We hebben het  in de 
onderbouw over het Joodse feest Toe Bisjvat, 
dat bekend staat om een nieuwjaarsfeest voor 
bomen. In de bovenbouw komt de bekende ker-
senbloesem uit de Japanse cultuur aan bod. 
Als Bijbelverhaal komt in de middenbouw het verhaal uit Gene-
sis aan de orde, het verhaal over de boom van goed en kwaad, 
met de vruchten waar Adam en Eva van eten. In de bovenbouw 
leren we ook over de bodhiboom, waar Siddharta Gautama 
(later Boeddha) mediteerde. 
Aan het eind van deze periode vieren we natuurlijk rondom een 
andere boom: de kerstboom. Deze boom doet ons denken aan 
het feest van het licht waarbij we de geboorte van Jezus vieren, 
en aan gezelligheid en samenzijn.  
 
 
Nieuwe collega 
Sinds 26 oktober werkt Joyce bij ons als Onderwijs Assis-
tent. Zij combineert deze baan met het werken bij Fris! en 
deze combinatie bevalt ons ontzettend goed. Joyce zal zich 
even voorstellen: 
 
Mijn naam is Joyce van Zeumeren, 22 jaar oud en woon-
achtig in Eerbeek samen met mijn vriend.  
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te koken, shoppen en 
met vrienden en familie te zijn. Na een aantal jaar in een 
speelgoedwinkel te hebben gewerkt ben ik afgelopen zo-
mer begonnen bij Fris! Kinderdagverblijven en na de herfst-
vakantie ben ik ook gestart als onderwijsassistent op de 
Keerkring. Misschien hebben jullie me al wel eens voorbij 
zien lopen. Ik heb er heel veel zin in en kijk er naar uit om 
met veel enthousiasme en plezier bij jullie aan de slag te 
gaan! 
Tot snel!   
 
Met vriendelijke groet, 
Joyce van Zeumeren  
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Ventilatie op onze school 
 
Via dit bericht willen we u informeren over de 
ventilatie op onze school en over aangescherpte 
maatregelen rondom het coronavirus.  
 
Ventilatie 
Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavi-
rus heeft ertoe geleid dat er onrust is ontstaan rondom de venti-
latie in scholen. Die onrust begrijpen we en daarom willen we u 
graag informeren over de stand van zaken op onze school.  
 
Het RIVM geeft aan dat er tot op heden geen reden is om aan 
te nemen dat ventilatiesystemen een rol spelen bij de versprei-
ding van het coronavirus. Ondanks dat, is het belangrijk dat de 
ventilatie in schoolgebouwen voldoet aan reguliere gezond-
heidseisen om er fijn te kunnen leren en werken. De afgelopen 
periode hebben we de ventilatie op school daarom verder on-
derzocht. Zo heeft onze school meegedaan aan steekproef 
vanuit het Landelijk Coördinatiepunt Ventilatie op Scholen 
(LCVS) waarbij een eendaagse meting van CO2-waarden in 
twee klaslokalen op school is uitgevoerd. Daarnaast is er een 
uitgebreider, aanvullend onderzoek gedaan naar onze ventila-
tie. Uit deze onderzoeken blijkt dat de ventilatie op onze school 
voldoet aan de geldende richtlijnen. We houden rekening met 
de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat be-
tekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er 
geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van 
persoon naar persoon vermijden. 
 
Aangescherpte maatregelen 
In verband met het grote aantal coronabesmettingen in Neder-
land hanteren we na de herfstvakantie een aantal extra maatre-
gelen.  
 
 We blijven extra aandacht besteden aan hygiënemaatre-

gelen op school en de 1,5 meter afstand 
 Om risico’s te beperken, laten we zo min mogelijk volwas-

sen toe in school. Dat betekent dat alle afspraken of bij-
eenkomsten zoveel mogelijk online of telefonisch plaats-
vinden. Als het in het belang van de ontwikkeling van leer-
lingen belangrijk is om elkaar wél fysiek te zien, is dat mo-
gelijk. Denk bijvoorbeeld aan een tienminutengesprek 
waar meer zorg is dan gebruikelijk.   

 Alle volwassen bezoekers (ouder dan 13) dienen in ons 
gebouw een mondkapje te dragen in 
‘verkeersruimtes’ (gangen, centrale ruimtes, etc.) 

 
Neem bij vragen over dit bericht gerust contact op met Ronald 
of Margriet. 
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Vanuit de Ouderraad 

 
Ook in deze bijzondere tijden proberen we vanuit de Ouderraad 
(OR) samen met het schoolteam activiteiten voor de leerlingen 
te organiseren. De schoolreisjes die we 17 en 18 september 
gemaakt hebben zijn daarvan een geslaagd voorbeeld. Momen-
teel zijn we druk met de organisatie van het Sinterklaasfeest en 
de kerstviering. Ondanks dat we dit jaar met een aantal beper-
kingen te maken hebben, doen we ons best om ook dit school-
jaar voor de kinderen nog leuker te maken met diverse feesten 
en activiteiten. 
 

 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Om de feesten en activiteiten te kunnen bekostigen vragen we 
alle ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage. De 
overheid vergoedt kosten die niet tot het gewone onderwijs pro-
gramma behoren namelijk niet. 
Over de vrijwillige ouderbijdrage heeft u half oktober een bericht 
via Parro gehad met daarin een betaallink. Via deze betaallink 
kan de vrijwillige ouderbijdrage van € 15,- voldaan worden. 
Mocht u dit nog niet gedaan hebben dan hopen we alsnog op 
uw bijdrage.  
Verder goed te weten dat, naast de bekende feesten en activi-
teiten, vanuit de OR ook een volledige of gedeeltelijke financi-
ële bijdrage geleverd wordt aan onder andere de aankleding 
van de seizoens-/themahoeken en de aanschaf van de (sport)
shirts. 
 
Voor de schoolreisjes / kampen (groep 7 Haps en groep 8 
kamp) wordt medio februari een bedrag gevraagd van € 32,50. 
Dit wordt tegen die tijd ook via Parro aangekondigd. Totaal be-
taalt u daarmee € 47,50. Dit bedrag is gelijk aan de voorgaande 
jaren en is tijdens de Algemene Leden Vergadering op deze 
manier vastgesteld. 
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ALV 
Op 12 oktober vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 
plaats. Daarin is, naast het financiële verslag, de begroting voor 
komend schooljaar en het vaststellen van het bedrag voor de 
vrijwillige ouderbijdrage, ook verslag gedaan over de activiteiten 
die de OR het afgelopen schooljaar heeft uitgevoerd. Een op-
somming daarvan is terug te vinden in het jaarverslag. Deze is 
te vinden op de website van school: link. 

 
Vragen? 
Naast de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage, waarmee de 
OR (geheel of gedeeltelijk) activiteiten kan bekostigen, zijn ou-
ders nodig die helpen om alle activiteiten te organiseren. Dit 
doet de OR in samenwerking met teamleden van school. De 
Ouderraad bestaat uit ouders die het leuk vinden om gezamen-
lijk mooie activiteiten en feesten te organiseren voor de kin-
deren. Uiteraard kunnen we dat alleen doen met de inzet van 
enthousiaste leden. Wilt u meer weten, stuur een mail naar 
or@kbsdezonnewende.nl. 
Ook voor andere vragen of suggesties: mail gerust! 

 

http://kbsdezonnewende.nl/wp-content/uploads/sites/10/2020/10/Jaarverslag-Ouderraad-2019-2020-publicatie.pdf
mailto:or@kbsdezonnewende.nl

