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Studiedag 29 maart 
Maandag 29 maart hebben wij een studiedag. We hebben deze 
dag hard nodig voor de professionalisering van de school. Voor 
het team en de school is het belangrijk om ons te blijven ontwik-
kelen. Alleen op die manier kunnen wij de goede kwaliteit van 
ons onderwijs blijven waarborgen en waar mogelijk verhogen. 
We begrijpen dat dit voor sommige ouders weer wat geregel 
met zich mee brengt, maar we hopen vooral dat jullie er een 
mooie dag van kunnen maken samen! 
 
Schoolreisjes 
Gezien de huidige maatregelen is er maar een kleine kans dat 
de schoolreisjes door kunnen gaan in mei a.s. Daarom hebben 
wij ervoor gekozen om de schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 6 
te verplaatsen naar a.s. juni/juli. Zodra deze datum definitief is 
brengen we jullie daarvan op de hoogte. 
 
Felicitaties Iris Louwman 
Wij willen juf Iris Louwman van harte feliciteren met haar nieuwe 
baan op de Korf. Ze gaat een nieuwe uitdaging aan als IB-er. 
Wij wensen haar heel veel succes met haar nieuwe carrière 
stap.  
Juf Iris is al 18 jaar een goede en zeer gewaardeerde collega op 
de Zonnewende. Iris heeft al in heel veel groepen lesgegeven in 
zowel onder-, midden-, als bovenbouw, op onze locatie Keer-
kring en Ravelijn. Gelukkig blijft juf Iris nog op De Zonnewende 
tot de zomervakantie. 
Wij wensen Iris heel veel succes en plezier en we zullen haar 
aan het eind van dit schooljaar namens de Zonnewende een 
heel warm afscheid geven.  

Om te onthouden 

 

26 maart 

Palmpasen (gr 1-2) 

 

29 maart 

Studiedag, iedereen vrij 

 

1 april 

Paasviering 

Rapport mee 

 

2-5 april 

Hemelvaart & Pasen, 

iedereen vrij 

 

6-9 april 

10-min gesprekken 

(online) 

 

22 & 23 april 

Koningsspelen 

 

24 april—9 mei 

Meivakantie 
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Corona update 
 
Het is ontzettend fijn om te merken dat de meesten van jullie 
heel goed jullie verantwoordelijkheid nemen. De regels die de 
overheid voor ons bepaald heeft worden goed nageleefd. We 
merken echter dat deze regels voor sommigen van jullie nog 
wat onduidelijkheid scheppen… We willen jullie allemaal dan 
ook met klem vragen om kinderen met de volgende verschijn-
selen thuis te houden: 
 
• Als het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, 

neusverkoudheid, niezen en keelpijn);  
• Als het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft 

en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest. 
• Als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het 

testresultaat; 
• Als het kind een contact is van een patiënt met een beves-

tigde COVID-19 infectie; 
• Als het kind bij iemand in huis woont die, naast milde 

klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of 
benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis tot-
dat die persoon een negatieve testuitslag heeft; 

• Als het kind een huisgenoot is van iemand met een beves-
tigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de 
quarantaineperiode (wordt overlegd met de GGD). Als het 
kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag 
het kind daarna weer naar school.  

 
Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar 
school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 
dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook 
weer naar school.  
 
Over milde klachten zegt ons protocol:  
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de ba-
sisschool met bekende chronische luchtwegklachten, astma of 
hooikoorts zonder koorts of benauwdheid. Ook mogen ze naar 
school als ze heel af en toe hoesten. Wanneer op school blijkt 
dat de kinderen vaker dan incidenteel moeten hoesten dan 
neemt de leerkracht contact met jullie op om te vragen je kind 
op te komen halen op school.  
 
Zolang we ons aan bovenstaande afspraken houden kun-
nen we allemaal met veel plezier naar school toe gaan! Hel-
pen jullie ons daarbij? 
 
Let op: ziekmelden gebeurt altijd telefonisch vanaf 8:00 
uur. Leerkrachten hebben niet altijd de tijd om op Parro te kij-
ken in de ochtend. 

Denk je aan 

testen,  

laat je dan  

testen 
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Paasviering 
 
De voorbereidingen voor Pasen zijn alweer in volle gang. Dit 
jaar verloopt het gezien de omstandigheden anders dan jullie 
van ons gewend zijn. Via deze brief willen we je op de hoogte 
brengen hoe wij dit jaar invulling gaan geven aan het paasfeest. 
 
Donderdag 1 april: paasviering 
Deze dag vieren wij het paasfeest op school. In de ochtend 
wordt gewerkt volgens het lesprogramma en zullen alle groe-
pen een eigen Paasviering hebben. Tijdens deze viering wordt 
het Paasverhaal verteld.  
 
Paaslunch 
Aangezien bij Pasen een gezellig eetmoment hoort, hebben wij 
ervoor gekozen om de lunch (die wij toch al gezamenlijk in de 
klas hebben) extra feestelijk te maken. Jullie mogen deze dag 
dan ook een extra feestelijke lunch meegeven aan de kinderen. 
Het eten mag in de eigen broodtrommel meegegeven worden. 
Denk hierbij aan: 
• Croissant 
• Pannenkoek 
• Fruitsalade 
• Paasbrood 
• Cake 
• Suikerbrood 
• Wraps 
• Een lekker paaschocolaatje / koekje 
• kaas / worst 
 
 
 
 
Wij hopen er met elkaar een mooi paasfeest van te maken.  
 
De paascommissie 
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Koningsspelen 
 
Het duurt nog even, maar eind april is het zover: de Konings-
spelen 2021.  We hopen er met alle kinderen een geweldige 
dag van te maken! We hebben ons best gedaan om deze editie 
van de Koningsspelen corona-proof te organiseren. Hierdoor 
zullen we op de Keerkring en op de Ravelijn de Koningsspelen 
op een andere dag vieren. De verdeling is als volgt: 
• Keerkring: donderdag 22 april 
• Ravelijn:    vrijdag 23 april 
Het is natuurlijk de bedoeling dat iedereen die dag zoveel mo-
gelijk oranje gekleed naar school komt! 
 
Koningsontbijt 
Er is dit jaar geen landelijk Koningsontbijt. Alle kinderen ontbij-
ten dus gewoon thuis.  
 
Sport en Spel 
Deze dag is natuurlijk niet compleet zonder sport en spel. Door-
dat alle groepen individueel een bubbel vormen, zullen de groe-
pen dan ook om de beurt deelnemen aan de spelen. Dit om te 
voorkomen dat er groepen door elkaar gaan en tegelijkertijd er-
gens aanwezig zullen zijn. Iedere groep zal een eigen tijdvak 
hebben waarin de spelen worden uitgevoerd. De groepen zijn 
dus niet de hele dag bezig met de Koningsspelen. De rest van 
de dag wordt er gewoon gewerkt.  
 
De volgende activiteiten zullen aangeboden worden: 
De groepen 1-2: diverse oud-Hollandse spelletjes op het kleu-
terplein. 
De groepen 3-4-5:  zeskamp op het schoolplein. 
De groepen 6-7-8:  2 verschillende sportieve workshops. 
 
We gaan er een feestelijke en sportieve dag van maken!  
De Koningsspelencommissie 
 
 
 
 

Data Koningsspelen 

 

Keerkring 

22 april 

 

Ravelijn 

23 april 
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Crowd Funding HAPS 
 
N.a.v. een artikel in de krant over vernielingen aan het 
HAPSkamp heeft een van onze ouders besloten om een 
crowdfunding te starten: 
 
“Helaas wordt sinds een aantal maanden het HAPS kamp nabij 
Apeldoorn geteisterd door vernielingen waardoor er reeds 
€3000 schade is ontstaan.  
Toen ik het las besloot ik deze crowdfunding op te zetten in de 
hoop een klein bedrag bij elkaar te krijgen, om onze kinderen 
ook de ervaring mee te kunnen geven die wij (wellicht) vroeger 
ook hebben gekregen.” 
 
Wil je ook een bijdrage leveren? Klik dan hier voor de actie: 
https://steunactie.nl/actie/help-haps-te-blijven-zie-artikel-in-
stentor 
 
Diep in de bossen rond Apeldoorn ligt een prehistorisch dorp uit 
de ijzertijd. Een oase van eenvoudig leven welke voor basis-
schoolkinderen (bovenbouw) alléén toegankelijk is door een 
tijdreis te maken naar 500 voor Chr.  
Op De Zonnewende in groep 7 brengen we normaal gesproken 
altijd een bezoek aan dit kamp. En voorafgaand spenderen we 
een IPC project aan deze prehistorische tijd. 
Door corona konden we afgelopen jaar helaas niet op kamp, 
maar zodra dit weer mogelijk is gaan we hier graag weer naar 
toe. 

https://steunactie.nl/actie/help-haps-te-blijven-zie-artikel-in-stentor
https://steunactie.nl/actie/help-haps-te-blijven-zie-artikel-in-stentor
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Resultaat Inspectie  
 
Trots delen wij het resultaat van een onderzoek over de kwali-
teit van het onderwijs binnen onze stichting de Veluwse Onder-
wijsgroep met jullie. De Inspectie van Onderwijs heeft gecon-
stateerd dat het bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep een 
goed zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs in de scholen 
en daarin ook stimuleert om van elkaar te leren. Hierbij kan ge-
dacht worden aan bijvoorbeeld een werkgroep kansengelijkheid 
of een werkgroep die gaat over taal en rekenonderwijs, waarin 
leraren van verschillende scholen meedoen.  
 
In december 2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs bij onze 
scholen in het basisonderwijs een onderzoek uitgevoerd. Dit 
gebeurt elke vier jaar en wordt bij alle besturen van scholen in 
Nederland uitgevoerd. Het onderzoek ging over hoe wij bij de 
Veluwse Onderwijsgroep ons onderwijs iedere dag zo goed mo-
gelijk geven, maar ook over hoe we kijken naar wat er beter 
kan. Dat wordt kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur genoemd. Ook 
beoordeelde de inspectie hoe wij de resultaten van het onder-
wijs met bijvoorbeeld ouders en andere belangstellenden delen 
en is het zicht op de financiële situatie en de controle daarop 
beoordeeld.  
 
In het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met het bestuur, een 
aantal directeuren en intern begeleiders van onze scholen. Er 
zijn geen tekortkomingen gevonden in de kwaliteit van het on-
derwijs en het financieel beheer en er is geen aanleiding voor 
vervolgonderzoek. 
  
We zijn trots op het resultaat en blijven ons inzetten voor het 
beste onderwijs voor jullie kind(eren)! 
 
Mocht je dit rapport willen lezen, dan is deze binnen enkele we-
ken terug te vinden op de website van de onderwijsinspectie.  
 
Hartelijke groet, 
Stichtingsbestuur Veluwse Onderwijsgroep 
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Nieuws uit de parochie 
 
Kledingbank 
De Kledingbank aan de Oude Beekbergerweg 157 heeft veel 
mooie kinderkleding die wacht op een nieuwe eigenaar. Door 
de corona maatregelen is er veel minder doorstroom dan nor-
maal en het is erg jammer dat veel mooie en ook nieuwe kle-
ding blijft liggen.  
Mensen die financieel moeilijk rond kunnen komen kunnen een 
afspraak maken. 
Wij werken momenteel alleen met individuele afspraken via 
Facebook van Sant’Egidio Apeldoorn of telefoon 06-16912727. 
Zo proberen wij nabij te zijn in deze moeilijke coronatijd. 
 
 
Op weg naar Pasen 
Overal worstelen we nog met de corona maatregelen. Zo ook in 
de kerk. Vieringen blijven tot aan Pasen beperkt tot 30 perso-
nen en dit geeft weinig ruimte. Daarom gaan we online ‘Op weg 
naar Pasen.’ 
Samen met de kinderen het verhaal van Jezus laatste dagen 
beleven  kan vanaf Palmzondag 28 maart. Vanaf 15.00 uur  
staat “Op weg naar Pasen’ online bij KerkTV op www.emmaus-
apeldoorn.nl  Mariska Litjes zal als verteller samen met jonge-
renkoor Jokotrees het verhaal laten klinken.  ‘Op weg naar Pa-
sen’ blijft tot aan Pasen oline staan.  
 
 

 
 
Eerste communie en vormsel 
Normaal gesproken starten we in januari met de voorbereidin-
gen voor de eerste communie en het vormsel. Ook dit is uitge-
steld. We hopen april/mei een start te kunnen maken.  
Data van vieringen zijn ook nog niet bekend hierdoor.  
Opgeven kan dus nog voor eerste communie en het vormsel 
door te mailen naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl  
 
 
 
 

 

Emmaüsparochie 

www.emmaus-

apeldoorn.nl/

@emmausparochie-

apeldoorn 


