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Terugblik 
 
We zijn jullie heel dankbaar voor jullie 
enorme inzet de afgelopen weken. Het vraagt be-
hoorlijk wat van je als ouder om naast je eigen werkzaamhe-
den ook nog je kinderen op te vangen en les te geven en je huis 
bij te houden, en… en… Misschien liep dit niet allemaal vlekke-
loos, maar wees er trots op dat we dit samen allemaal hebben 
gedaan! 
 
Wat was het fijn dat we weer echt op school konden starten 2 
weken geleden! We keken er allemaal heel erg naar uit! En hoe 
bijzonder was het toen om te merken dat het weer ons daarbij 
parten ging spelen… We wilden allemaal zó graag, maar moes-
ten toch onze en jullie veiligheid eerst voorop stellen. 
 
Samen met ons stichtingsbestuur hebben we in de afgelopen 
weken 2x moeten besluiten om de school dicht te doen op 
maandag. We begrijpen echt heel goed dat sommige ouders 
hier juist volledig achter stonden en dat dit voor sommige ou-
ders juist weer opnieuw voor grote uitdagingen zou zorgen. We 
proberen in al onze besluiten altijd alle belangen goed af te we-
gen en staan echt ook stil bij alle geluiden die wij van jullie ho-
ren hierover.  
 
We begrijpen ook dat we als school naast een plek van leren en 
samenzijn voor jullie als ouders een opvangfunctie hebben zo-
dat jullie je handen vrij hebben voor andere verplichtingen. We 
realiseren ons terdege dat we het jullie lastig maken als we op 
zo’n late termijn de school sluiten en begrijpen ook dat dat dit 
jaar al meerdere keren is gebeurd en dat dit dus leidt tot de no-
dige emoties. We hopen dat jullie begrijpen dat zowel ons on-
derwijsbestuur als het team van De Zonnewende enorm belang-
rijk vinden dát kinderen elke dag naar school kunnen; dat is nu 
juist onze betekenis. Dat neemt helaas niet weg dat we soms 
toch andere afwegingen maken dan jullie mogelijk graag zien.   
 
We vragen om jullie begrip en hopen vooral dat de weergoden 
én landelijke besluiten ons gunstiger gezind zullen zijn de ko-
mende tijd. 
 
Hartelijke groet, mede namens ons stichtingsbestuur, 
Margriet Biewenga & Ronald Voorhorst 

Om te onthouden 

 

22-26 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

26 maart 

Palmpasen (gr 1-2) 

 

29 maart 

Studiedag, iedereen vrij 

 

1 april 

Paasviering 

 

1 april 

Rapport mee 

 

2-5 april 

Pasen, iedereen vrij 

 

6-9 april 

10-min gesprekken 

(online) 
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Heel Zonnewende Bakt 
 
Wat was het ontzettend leuk om zoveel prachtige foto’s en film-
pjes opgestuurd te krijgen van alle appeltaarten die zijn gebak-
ken. We wilden graag dat jullie ook even met wat anders bezig 
konden zijn dan lessen geven en leerkracht zijn, en hopen dat 
dat hiermee een beetje gelukt is. 
 
Eigenlijk zijn alle kinderen winnaars die een taart hebben ge-
bakken of een poging hebben gedaan. Je hebt er immers veel 
van geleerd. Naast het recept, het samenwerken en daadwer-
kelijk een taart bakken. Maar de meest bijzondere winnaars van 
al die prachtige inzendingen zouden een plekje krijgen in de 
Zonnewijzer en worden hierbij bekend gemaakt! Dus 
(tromgeroffel…….), de winnaars zijn: 
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Corona update 
 
Dit keer valt er over corona niet veel nieuws te vertellen: 
• We vinden het ontzettend fijn om te zien dat bijna ieder-

een zich heel goed houdt aan de afspraken en regels die 
in de vorige Zonnewijzer vermeld stonden. 

• We kunnen onze ‘bubbels’ nog goed als bubbel bij elkaar 
houden. 

• Ouders die twijfelen over de gezondheid van hun kinderen 
nemen hun verantwoordelijkheid en houden hun kinderen 
thuis. 

• Leerkrachten die twijfelen over hun gezondheid nemen 
ook hun verantwoordelijkheid en blijven thuis en/of laten 
zich testen in de snelteststraat van onze stichting. 

• Kortom, vooralsnog is de opening van de school zonder 
grote problemen verlopen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invulling lessen 
 
Na de vakantie gaan we weer starten met gymlessen in onze 
gymzalen. Accres heeft hiervoor een protocol opgesteld die wij 
zullen volgen. Belangrijkste punten hieruit zijn: 
• Groepen mogen elkaar niet kruisen bij de gymzaal of in de 

kleedkamers 
• Kinderen wassen hun handen voor– en nadat zij gaan 

gymmen 
• Eventueel worden de gebruikte spullen na gebruik nog 

schoongemaakt 
 
De lessen van de ZONgroep zijn inmiddels weer opgestart, 
maar dan wel online via Teams. 
 
De lessen Spaans en Programmeren gaan vooralsnog niet 
door. En ook kan het Schaken op de maandagavonden voorlo-
pig niet doorgaan.  
 
 
 

Denk je aan 

testen,  

laat je dan  

testen 
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Hemel en Aarde  
 
De lessen van onze methode godsdienst en le-
vensbeschouwing gaan de komende weken over 
Lijf. We verwonderen ons erover hoe bijzonder 
het eigenlijk is, dat je kunt bewegen en voelen. De 
kinderen in de onderbouw bedenken bijvoorbeeld 
wat ze allemaal kunnen, veel meer dan toen ze 
nog een baby waren. De oudere kinderen doen 
oefeningen met hun lijf en raken zich meer bewust 
van wat ze ermee kunnen. Ze leren ook over yoga 
en meditatie, dans, Bijbelverhalen over Jezus en 
Simson, kunstige Indiase versieringen van je lijf 
met Henna, Chinese oefeningen in Qi Gong en 
over ziekte en pijn in het werk van kunstenares Frida Kahlo. 
Soms lijkt het alsof het er vooral om gaat hoe je lijf eruit ziet. Op 
Instagram, Youtube en soms ook op de sportclub lijkt het vooral 
te gaan om perfect te zijn. Van de tien foto’s deel je de beste, 
die je nog wat bijwerkt met een filtertje. Zo ontstaan hoge nor-
men over hoe je eruit moet zien, waaraan in de echte wereld 
bijna niemand kan voldoen. Daar hebben we het over met de 
leerlingen uit de bovenbouw. Zo werken we in de vastenperiode 
met de kinderen aan de manier waarop ze zichzelf en hun lijf 
zien en ervaren. Het worden vast weer boeiende lessen!  
 
 
Carnaval 
 
Op een ingetogen manier hebben we gelukkig toch Carnaval 
kunnen vieren op school. Wat zag iedereen er prachtig uit: lek-
ker veel gekke haren en ook de leerkrachten deden hier gretig 
aan mee! 
Onder het genot van wat ranja 
met chips zijn er leuke spelletjes 
gedaan in de klassen. Zo hebben 
onze eerste live-week toch fees-
telijk kunnen afsluiten! 
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Vanuit de Ouderraad 
 
Ook in deze bijzondere tijd organiseren we 
vanuit de Ouderraad (OR) samen met het 
schoolteam activiteiten voor de leerlingen. De 
feesten en activiteiten zijn wat aangepast en 
als ouder krijg je er iets minder van mee, 
maar overslaan doen we ze zeker niet! Zo zijn 
Sinterklaas en Kerst gevierd en hebben we 
ook carnaval niet zonder klein feestje voorbij 
laten gaan. 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt hierbij gebruikt voor de aan-
kleding, cadeautjes of wat lekkers.  
Nu het voorjaar voor de deur staat, gaan we aan de slag met 
Pasen, de Koningsspelen en de schoolreisjes. Ook zorgen we 
dit jaar weer voor het laatste schooldagijs en leveren we een 
bijdrage aan het afscheid van groep 8. Of de avondvierdaagse 
in juni doorgaat is nog onzeker. 
 
Velen van u hebben de vrijwillige ouderbijdrage van € 15,- be-
taald. Dank daarvoor, want alleen zo kunnen we voor alle kin-
deren de feesten en activiteiten bekostigen! Verder goed te we-
ten dat, naast de bekende feesten en activiteiten, vanuit de OR 
ook een volledige of gedeeltelijke financiële 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 maart een bedrag gevraagd van € 32,50. 
Hierover ontvangt u, net zoals voor de vrijwillige ouderbijdrage, 
een bericht via Parro met daarin een betaallink. 
 
Wilt u meer weten, stuur een mail naar  
or@kbsdezonnewende.nl. 
 
Ook voor andere vragen of suggesties: mail gerust! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:or@kbsdezonnewende.nl
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Coronahulp voor gezinnen 
 
Staat jouw gezin onder druk in Corona-tijd? 
 
Staat in deze Coronacrisis je gezin of relatie onder druk? Voel 
je spanning en kom je er (samen) niet uit of wil je juist spanning 
voorkomen? Kun je, juist nu in Corona-tijd, even wat steun ge-
bruiken in jouw gezin? Maak je je zorgen over je kind(eren)? Of 
ben je op zoek naar afleiding en activiteiten voor je kind(eren)? 
 
In de gemeente Apeldoorn kun je hiervoor onder andere terecht 
bij: het schoolmaatschappelijk werk, InHuis steungezinnen, 
Stimenz Home-Start en Humanitas Home-Start Plus, Begeleide 
omgangsregeling (BOR) Humanitas/Het ontmoetingshuis Apel-
doorn, Stimenz Relatiedesk, het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG), het jongerenwerk, Accres en de activiteiten voor jeugd & 
jongeren. Neem contact op en er wordt samen met u gekeken 
wat eventuele mogelijkheden zijn. 
 
In de bijlage zit een flyer waarin alle mogelijkheden staan be-
schreven. 
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Onze Lieve Vrouwe Kerk 
 
Vanuit Kind en Kerk in de Emmaüs-
parochie doen we ons best om voor 
kinderen een online aanbod te leve-
ren zodat er thuis met de kinderen 
wat aan geloofsopvoeding kan doen 
in de eigen huiskamer.  
 
Meespeelviering voor peuters en 
kleuters online 
In samenwerking van de pioniers-
plek De Vuurplaats neem ik regelmatig een meespeelviering op 
voor peuters en kleuters. Dit noemen we “Het Kleine Vuur”.  Er 
staat nu weer een nieuw Klein Vuur online met als thema 
“Jezus is kwijt”.  
Op de site is een kleurplaat te downloaden. Zet zelf een kaars 
en een waxine lichtje klaar om te beginnen en verder vraagt de-
ze viering geen voorbereiding.  
www.devuurplaatsapeldoorn.nl/hetkleinevuur 
 
Kinderdienst in de 40dagentijd 
Zolang we in de Lockdown zitten draaien we geen kinderdienst 
in het Emmaüshuis.  
Vanaf 21 februari de eerste zondag van de veertigdagen is er 
elke zondag voorafgaand aan de online eucharistie viering een 
korte kinderdienst online.  
Hierin gaan we samen op weg naar Pasen met het project ‘ik 
ben de wijnstok’. Vanaf 9.45 uur is er dus 10 minuten een korte 
viering voor de kinderen. 
(Vieringen tot 30 personen in de kerk gaan wel door en zijn te 
reserveren via www.emmaus-apeldoorn.nl) 
 
Mini vieringen 
Voor kinderen van de basisschoolleeftijd staat er elke zondag 
een miniviering online op www.kinderwoordienst.nl 
 
Communie en Vormsel 
Opgeven voor de eerste communie en het vormsel kan via kin-
denkerk@rkapeldoorn.nl  
De brieven zijn verstuurd maar ons bestand is helaas niet even 
up to date. Neem daarom zelf het initiatief om te mailen als u 
nog niets ontvangen heeft en een kind heeft dat eerste commu-
nie of vormsel wil doen.  
Tot nu toe kunnen we niet starten met de voorbereiding in af-
wachting van de maatregelen. Maar zo gauw het kan gaan we 
van start! 
 
Mariska Litjes 
Medewerker Kind en Kerk 

 

Emmaüsparochie 

www.emmaus-

apeldoorn.nl/

@emmausparochie-

apeldoorn 
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