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Sinterklaas vandaag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat een heerlijke Pieten-Dans-Dag hebben we gehad vandaag 
op De Zonnewende. Hierbij een paar foto’s zodat jullie thuis ook 
kunnen meegenieten. 
 

Om te onthouden 

7-11 december 

Speelgoedinzameling 

Speelgoedbank 

 

17 december 

Kerstviering 

 

18 december 

Iedereen om 12:00 vrij 

 

19 dec—3 jan 

Kerstvakantie 

 

5 februari 

Studiedag, iedereen vrij 

 

8 februari 

Groep 1-2 vrij 

 

12 februari 

Carnaval 

 

22-26 februari 

Voorjaarsvakantie 
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 Speelgoedinzameling 
 
Wegens groot succes van de afgelopen jaren 
zullen we dit jaar in de week van 7-11 decem-
ber weer een speelgoedinzameling houden 
voor de speelgoedbank De Schatkist in Apel-
doorn.  
 
Om dit op een verantwoorde wijze te doen, 
mogen de kinderen zelf het speelgoed binnen 
neerzetten op de aangewezen plekken. 
Bij de kleuterhekken zullen leerlingen van groep 8 staan om jul-
lie kind eventueel te kunnen helpen met het dragen van het 
speelgoed naar binnen. 
Daarnaast zijn er dagelijks ook leden van de OR aanwezig voor 
vragen. Zij gaan het speelgoed sorteren en verpakken voor 
transport naar de Speelgoedbank. 
 
Let op: 
 graag alleen herbruikbaar speelgoed  
 het ziet er nog goed uit 
 het is compleet 
 het is leuk om te krijgen 
 kinderboeken zijn ook heel welkom 
 knuffels kunnen niet gedoneerd worden. 
 
 
We hopen dat jullie weer in groten getale mee  
kunnen doen hieraan! 
 
Namens de OR, Natascha, Eefje en Sharon 
 

 
 

 
 
 
 
 
Uitslag MR verkiezing 
 

Enkele weken geleden zijn er verkiezingen geweest voor een 
nieuwe oudervertegenwoordiger in de medezeggenschapsraad 
van De Zonnewende.  Met een nipte voorkeur is Jan Postma 
verkozen tot nieuwe vertegenwoordiger. Jan, gefeliciteerd! 
Bij deze willen we Laura nog bedanken voor haar bijdrage in de 
MR, Robbert voor zijn kandidaatstelling en alle ouders die hun 
stem hebben uitgebracht.   
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Kerst 
De voorbereidingen voor kerst zijn alweer in volle gang. Dit jaar 

verloopt het gezien de omstandigheden anders dan jullie van 

ons gewend zijn. Hier lezen jullie hoe wij dit jaar invulling gaan 

geven aan het kerstfeest. 

 

Donderdag 17 december: kerstviering 

Deze dag vieren wij het kerstfeest op school. Wij zullen het 

feest vieren in onze eigen klas en alleen onder schooltijd. In de 

avond zullen er geen activiteiten plaats vinden. Natuurlijk willen 

wij er een extra feestelijke dag van maken, dus de kinderen mo-

gen in hun mooiste kleding naar school komen.  

 

Kerstlunch 

Aangezien bij de kerst natuurlijk een gezellig eetmoment hoort, 

hebben wij ervoor gekozen om de klassen-lunch extra feestelijk 

te maken. We vragen jullie dan ook om jullie kind deze dag een 

extra feestelijke lunch mee te geven.  

Het eten mag in een broodtrommel / bakje meegegeven wor-

den. We vragen jullie ook om per kind een eigen bordje en be-

ker en eventueel bestek mee te geven. De lunch is dus alleen 

voor jullie eigen kind. Wij zullen de tafels feestelijk dekken en er 

een speciaal moment van maken.  

 

Activiteiten gedurende de dag 

Op deze dag heeft de OR voor ieder kind iets moois om te ma-

ken, dit wordt samen met de leerkracht in de klas geknutseld. 

Aangezien wij dit jaar geen gezamenlijke viering hebben, wordt 

het kerstverhaal in de klas verteld / besproken. Daarnaast zul-

len alle activiteiten bijdragen aan een feestelijk kerstgevoel. 

 

Vrijdag 18 december: foute kerstkledingdag 

Op deze dag is het de bedoeling dat de kinderen die dat willen, 

in foute kerstkleding naar school komen. Dit mag van alles zijn 

(kerstmuts, kersttrui, leuke accessoire). Leef je uit! Uiteraard 

doen de leerkrachten hier ook aan mee.  

De kinderen zijn deze dag om 12.00 vrij. 

 
Kerstkaarten 
Ook dit jaar mogen er geen kerstkaarten worden uitgedeeld! Er 
mag wel 1 centrale kaart worden gegeven voor de hele klas. 
Wij hopen er met elkaar een heel mooi kerstfeest van te maken.  
 
Alvast hele fijne feestdagen gewenst! 
Leerkrachten: juf Joke, meester Sylvan, juf Marlies, meester 
Frank, juf Danique,  
OR leden: Suzanne Emans, Galina Mensinga 

Data rondom  

Kerst 

 

17 december 

Eigen kerstlunch mee 

Bord, beker en eventueel 

bestek mee 

Feestelijke kleding aan 

 

18 december 

Foute kerstkleding aan 

naar school 

Iedereen om 12:00 vrij! 

Ideeën voor de lunch: 

Croissant 

Pannenkoek 

Fruitsalade 

Kerstbrood 

Cake 

Suikerbrood 

Wraps 

Een lekker kerstchoco-

laatje / koekje 

Kaas / worst 



Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

facebook: kbs de zonnewende 

 
 Voorstellen 
 
Channa Scholtens 
Ik wil mij graag aan jullie voorstellen! Ik ben Channa Scholtens, 
28 jaar en al bijna 5 jaar als invaller werkzaam binnen de Ve-
luwse Onderwijsgroep. Dit doe ik met veel plezier. Werken als 
invaller was een bewuste keuze. Ik heb namelijk naast het wer-
ken ook de Masteropleiding Onderwijswetenschappen gevolgd. 
Met trots kan ik zeggen dat ik die deze zomer heb afgerond. 
Sinds de start van dit schooljaar ben ik op de Zonnewende. Zo-
wel op de locatie Keerkring als op de Ravelijn. Ik heb tot nu alle 
middagen gewerkt in groep 7a en in de ochtenden hielp ik colle-
ga’s met werkdrukuren of was ik aan het werk met groepjes kin-
deren. Vanaf aankomende maandag gaat juf Rosanne van 
groep 7b met zwangerschapsverlof en ik ga haar fulltime ver-
vangen. De afgelopen 3 weken ben ik ook al een paar ochten-
den in groep 7b geweest. Ik heb het erg naar mijn zin op de 
Zonnewende en ik kijk er dan ook erg naar uit om fulltime met 
de kids aan de slag te gaan! 
 
 
Daniëlle Langens 
Hallo! Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Daniëlle Keizer-
Langens en de komende tijd kom ik juf Juliët vervangen voor 
haar zwangerschapsverlof in groep 6C. Ik werk zo’n twintig jaar 
met heel veel plezier in het onderwijs. Ik ben begonnen in 
Amersfoort, waar ik voornamelijk bovenbouwgroepen heb ge-
had, maar ook ‘uitstapjes’ heb gemaakt naar groep 4 en 5. Voor 
het derde jaar werk ik nu voor de Veluwse Onderwijsgroep en 
val ik via de ‘Talentenpool’ in, in verschillende groepen.  
In mijn vrije tijd breng ik graag tijd door met mijn gezin, familie 
en vrienden. Ik ben getrouwd met Joost en heb twee kinderen 
die ook op de basisschool zitten.  
Ik heb er veel zin in om de komende maanden, samen met 
Alexandra, de groep te begeleiden. Voor vragen kunt u altijd 
een Parro berichtje sturen. Op maandag, dinsdag en woensdag 
zal ik op school aanwezig zijn.  
 
 
Joyce van Zeumeren 
Mijn naam is Joyce van Zeumeren, 22 jaar oud en woonachtig 
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 speelgoed-
winkel te hebben gewerkt ben ik afgelopen zomer begonnen bij 
Fris! Kinderdagverblijven en na de herfstvakantie ben ik ook ge-
start 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!   
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Multi Sport Event 
 
In de kerstvakantie organiseren we wederom een Multi Sport 
Event, het event in de kerstvakantie zal plaatsvinden bij Apel-
doornse Boys. Dit event bieden we buiten de reguliere sporten 
(basketbal, voetbal, handbal) ook diverse andere activiteiten 
zoals trefbal, mens erger je niet en grond/beweegvormen aan. 
 
De teams die zich aanmelden spelen verschillende soorten 
sporten en spelvormen tegen elkaar. Door de diversiteit in aan-
bod is het voor iedereen toegankelijk en kan iedereen uitblinken 
in de sport of spel die hij of zij leuk vindt!  
 
Praktische informatie Mulisport Event 
Dag                 : Woensdag 23 december 2020 
Tijd                  : 9.30 – 13.00 uur 
Locatie            : Apeldoornse Boys  
Voor wie         : Groep 6/7/8 
Adres              : Dubbelbeek 60, 7333 NJ Apeldoorn 
 
Vind je het leuk om met je klas, je vriendengroep of een zelf sa-
mengesteld team uit jouw wijk mee te doen aan het Multi Sport 
Event? Klik hier om je aan te melden voor 16 December: Mini-
maal 10 teams en Maximaal 20 teams 
 
In de kerstvakantie organiseren we  naast het Multi sport  Event 
nog 2 GRATIS activiteiten aan. 
 Dinsdag 29 december Dans/Kickboksen/Trampoline sprin-

gen (binnen activiteit) : 7 t/m 12 jaar 
 Woensdag 30 december ‘Het Ruilspel’ (buiten activiteit) : 7 

t/m 12 jaar 
Klik hier voor meer informatie voor alle activiteiten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Buurtsportcoaches Accres Sportstimulering  

www.sportstimulerin

g.accres.nl 

 

055 - 5270530 of per 

e-mail:  

sportstimule-

ring@accres.nl  

 

https://sportstimulering.accres.nl/sport-en-beweegaanbod/kinderen/activiteiten-in-de-kerstvakantie
https://sportstimulering.accres.nl/sport-en-beweegaanbod/kinderen/activiteiten-in-de-kerstvakantie
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Onze Lieve Vrouwe Kerk 
 
KERST 2020 ANDERS DAN ANDERS 
Samen kerstvieren op een veilige manier in de kerk is 
binnen de corona maatregelen een uitdaging.  
Toch willen wij u van harte uitnodigen om de St. Martinus 
kerk te bezoeken en hebben we voor de kinderen een 
tweetal activiteiten waarvoor u zich met uw kind(eren) 
kunt opgeven. Voor alle activiteiten geldt dat er gereser-
veerd moet worden via www.meevieren.nl 

 

Kerstinloop met verhaal  
25 december (kerstavond) is er voor kinderen en hun ouders 
elk half uur van 13.00 /m 14.30 uur een kerst inloop met een 
verhalenverteller in de rol van engel.  
Reserveren via www.meevieren.nl ( 30 personen per half uur). 
Kinderen t/m 8 jaar hoeven niet te reserveren en kunnen ge-
woon meekomen.  
We vragen de kinderen verkleed te komen als herder, schaap-
je, engel, koning, Jozef of Maria. 
In de tuin is een stal gemaakt en kunt u een foto maken van uw 
kinderen met Jozef en Maria in de stal. Voorgangers: Pastoor 
Hermens, Mariska Litjes. 
 
Het zelfde programma wordt op  kerstavond 24 december om 
15.30 u, 16.00u, 16.30 u, 17.00 u in de Onze Lieve Vrouwekerk 
te Apeldoorn worden gedaan. Ook daar reserveren via 
www.meevieren.nl 
 
Lopen in het verhaal 
Tijdens openkerk op eerste en tweede kerstdag kan je de kerst-
stal bezichtigen maar ook het verhaal van kerst beleven door te 
‘lopen in het verhaal’ langs de platen uit de Schatkoffer. Al lo-
pend langs de platen wordt al lezend en kijkend het verhaal van 
kerst verteld.  
 
Thuis kerst vieren online 
*www.kinderwoorddienst.nl heeft voor elke zondag een minivie-
ring voor thuis en een kerstviering voor de kerstochtend om 
thuis met de kinderen te doen.  
* Op www.devuurplaats.nl/hetkleinevuur staat een meespeel-
viering voor peuters en kleuters over kerst. 
*Zaterdagmiddag 24 december om 17.00 uur precies is de pre-
mière van de enige echte Matense kerstfilm: “Zoekers in de Ma-
ten”. Vanaf dat tijdstip te zien in de eigen thuisbioscoop via de 
websites www.3ranken.nl of www.devuurplaatsapeldoorn.nl.  

 

Emmaüsparochie 

www.emmaus-

apeldoorn.nl/

@emmausparochie-

apeldoorn 

http://www.meevieren.nl
http://www.meevieren.nl
http://www.meevieren.nl
http://www.kinderwoorddienst.nl
http://www.devuurplaats.nl/hetkleinevuur
http://www.3ranken.nl
http://www.devuurplaatsapeldoorn.nl
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Onze Lieve Vrouwe Kerk 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
 
De meeste ouders van kinderen die in aanmerking komen voor 
hun eerste communie hebben een brief thuis gekregen met een 
uitnodiging om mee te doen met de voorbereiding op de eerste 
communie. Maar door verhuizingen en andere oorzaken is ons 
adressenbestand misschien niet volledig. Daarom deze brief, via 
de school van uw kind. 
 
Een aantal jaren geleden heeft u misschien uw kind laten dopen. 
Een volgende stap om bewust op deze weg verder te gaan is 
deel te gaan nemen aan de viering van de Eucharistie. Uw zoon 
of dochter is nu op een leeftijd gekomen dat zij deze stap kun-
nen maken. Daarvoor is het van belang dat de kinderen wat le-
ren over het geloof (catechese), maar dit vraagt ook om betrok-
kenheid van u als ouders.  
 
Anders dan voorgaande jaren zullen de kinderen niet allemaal 
tegelijk de eerste communie doen en is het voorbereidingspro-
gramma gewijzigd t.a.v. voorgaande jaren. Op de informatie-
avond zal hier uitleg over gegeven worden. De communie kan 
gedaan worden op een aantal zondagen door het jaar in de OL 
Vrouwekerk te Apeldoorn. 
 
Bij deze nodigen wij u uit voor een eerste ouderavond die ge-
houden zal worden op woensdag 13 januari van 19.30 u tot 
21.00 u in de Onze Lieve Vrouwekerk (of het Emmaüshuis, het 
adres van beide locaties is Stationsstraat 13 (afhankelijk van de 
coronamaatregelen)). 
 
Tijdens deze bijeenkomst zullen praktische zaken met betrekking 
tot de eerste Communie besproken worden en zal er toelichting 
gegeven worden op het catechese programma. 
 
Wilt u uw kind opgeven voor de voorbereiding en de viering van 
de 1e H. Communie? 
Dit kan via de mail emmaus@rkapeldoorn.nl, o.v.v. naam, ach-
ternaam, geboortedatum, doopdatum, doopplaats, adres, post-
code, woonplaats en school. 
 
Wij hopen van harte dat uw kind meedoet en dat het een mooi 
en inspirerend gebeuren zal worden voor uw kind en allen die 
erbij betrokken zijn. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Pastoor Hermens 
Mariska Litjes, medewerkster kindercatechese 
 
Sint Franciscus parochie  (per 1 januari 2021) 
Stationsstraat 13 
7311 NL Apeldoorn 

 

Emmaüsparochie 

www.emmaus-

apeldoorn.nl/

@emmausparochie-

apeldoorn 

mailto:emmaus@rkapeldoorn.nl

