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Nieuws van Ronald 
 
Ik ga per 1 september stoppen als directeur op de Zonnewende-
Keerkring. Mijn vervolgstap is om als zelfstandige coach/
adviseur mensen en teams in hun kracht te zetten vanuit hun 
drijfveren en kwaliteiten. 
  
Ik stop met pijn in mijn hart voor de kinderen, ouders en colle-
ga's die ik ga verlaten. Van de andere kant voelt het voor mij 
persoonlijk erg goed, dat ik nu de stap ga nemen om te begin-
nen als ondernemer. Iets waar ik al langer over heb nagedacht. 
Het onderwijs laat ik niet los, maar ik wil er op een andere ma-
nier bij betrokken zijn.  
  
De afgelopen tijd merkte ik dat het me enorm veel energie kost-
te om mijn werk goed te doen. Corona hielp hier voor mijn ge-
voel zeker niet bij. Ik merkte dat ik te veel taken aan het doen 
was die mij energie kostten in plaats van dat zij mij energie en 
een glimlach opleverden. Ik ben niet over één nacht ijs gegaan 
en ik heb met meerdere mensen hierover gesproken. Ik vertel in 
de school tegen leerkrachten en leerlingen dat je moet doen 
waar je hart ligt en waar je energie van krijgt. Als ik dan tot de 
conclusie kom dat het voor mezelf niet goed meer voelt, is het 
ook goed om de balans op te maken.  
  
In overleg met Margriet (directeur Zonnewende-Ravelijn) en on-
ze algemeen directeur, ga ik na de meivakantie drie dagen voor 
de Zonnewende werken, zodat we het schooljaar samen goed 
af kunnen sluiten met de leerlingen, ouders en met het team. De 
andere twee dagen ga ik gebruiken om mijn nieuwe uitdaging in 
de steigers te zetten, zodat ik vanaf september daar fulltime 
mee aan de slag kan.  
  
Het is niet leuk om afscheid te ne-
men, maar ik weet zeker dat we el-
kaar weer treffen. Ik ga een nieuwe 
uitdaging aan, maar ik wens jullie al-
len het allerbeste en ben trots dat ik 
de afgelopen twee jaar onderdeel 
was van dit geweldige team van KBS 
De Zonnewende. 
  
Warme groet, Ronald Voorhorst 

Om te onthouden 

 

24 april—9 mei 

Meivakantie 

 

13 & 14 mei 

Hemelvaart 

 

24 mei 

2e Pinksterdag 

 

11 juni 

Vrij voor groep 1-2 

 

18 juni 

Dag van de Zonnewende 

 

25 juni 

Studiedag: 

alle kinderen vrij 

 

29 juni—2 juli 

10-min gesprekken 
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Personele informatie 
 
Nu Ronald ons gaat verlaten zal er na de meivakantie een va-
cature uit gaan, om een nieuwe directeur te kunnen vinden. Zo-
dra hierover meer bekend is houden wij jullie hiervan op de 
hoogte. 
Tot de zomervakantie zal Ronald te vinden zijn op de Keerkring 
op dinsdag, woensdag en donderdag. Voor directiezaken kun-
nen jullie op maandag en vrijdag terecht bij Margriet Biewenga. 
 
Ook Jeffrey Wijnen (leerkracht 7A) zal ons gaan verlaten. Per 1 
juni heeft hij een andere baan gevonden, hij gaat overstappen 
naar het speciaal onderwijs. Inmiddels zijn er 2 invallers gevon-
den die ervoor gaan zorgen dat 7A niets tekort komt tot aan de 
zomervakantie. 
 
Wij wensen Ronald en Jeffrey veel succes bij hun vervolgstap-
pen en bedanken hen voor hun prettige inzet voor De Zonne-
wende! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
 
Graag willen we jullie medewerking vragen voor ons ouderte-
vredenheidsonderzoek. We zijn benieuwd naar jullie algemene 
tevredenheid over De Zonnewende, maar vragen ook een paar 
specifieke vragen over de sociale veiligheid binnen de school. 
Deze hebben betrekking op ons onderzoek naar de sociale vei-
ligheidsbeleving, die gedaan wordt door onze Leraren in Oplei-
ding. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten. 
De resultaten zullen uiteraard worden besproken met de MR, 
en indien mogelijk ook met jullie allemaal. 
 
Je kan hier de vragenlijst vinden. 
Alvast ontzettend bedankt voor jullie medewerking! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4LUASFhbHUeH6kuxp04Ih-uyszScNnxBow6Rqq45AxxUREhLU0pHR0M3Q1RUTDgyRlVDVzNXWjQ5Vi4u


Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

facebook: kbs de zonnewende 

 
 
Corona update 
 
Wellicht dat jullie in de media al hebben gelezen dat onderwij-
zend personeel zelftesten kan gebruiken. We zetten hier even 
wat informatie over op een rij:  
• In het basisonderwijs kunnen medewerkers op basis van 

vrijwilligheid gebruik gaan maken van zelftests. Deze wor-
den door het ministerie beschikbaar gesteld. Als deze ge-
bruikt worden geeft dat, naast het testen bij klachten of na 
contact met iemand die besmet is, extra kans op het 
vroegtijdig ontdekken van corona en daardoor op minder 
besmettingsproblemen op school. Uw kind komt niet in 
aanmerking voor de zelftesten die door het ministerie be-
schikbaar worden gesteld. Deze zijn uitsluitend bestemd 
voor medewerkers in het onderwijs!  

• Als het gaat om leerlingen is het altijd aan u als ouders/
verzorgers, óf, waar en hoe u uw kind wilt laten testen. Als 
u besluit tot een test kan dat bij de GGD of bijvoorbeeld 
door het gebruik van een gekochte zelftest. Alleen u be-
slist of u bij uw kind een test laat afnemen. Dit geldt dus 
ook voor het afnemen van een zelftest. Dus voor alle hel-
derheid: wij zullen uw kind nooit laten deelnemen aan een 
test. U bepaalt dat en regelt dat zelf.  

• Zelftesten zijn altijd preventief. Als uw kind klachten heeft, 
of uw kind moet in quarantaine en u wilt uw kind laten tes-
ten, kunt u bij de GGD een test laten afnemen Alleen dan 
kunt u zeker weten dat uw kind niet besmet is. Een zelftest 
is dan niet afdoende. 

• Op school is er dus géén testmogelijkheid. Als uw kind 
klachten heeft, of in de nabijheid van een met covid19 be-
smette persoon is geweest komt uw kind NIET naar 
school. U kunt in dat geval de quarantaineperiodes even-
tueel verkorten door uw kind bij de GGD te laten testen.  

 
Voor de rest gelden voor de kinderen de standaard regels die 
tot nu toe met jullie gedeeld waren. Vrijwel iedereen is voorzich-
tig en houdt zich aan de regels, en dat waarderen wij enorm! 

Denk je aan 

testen,  

laat je dan  

testen 
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Avond4daagse - Home Edition 
 
Even leken de coronamaatregelen roet 
in het eten te gooien. Maar met een 
unieke editie kan hét wandelfeest voor 
kinderen toch doorgaan. In april, mei of 
juni 2021 kun je in Apeldoorn je eigen 
Avond4daagse lopen. Volledig corona-
proof. Met een speciale app loop je een 
eigen route op een eigen moment. En 
na afloop wacht de officiële 
Avond4daagse medaille. 
 
Om te voorkomen dat veel kinderen tegelijk lopen, kun je op 
elke dag wandelen in april, mei of juni. Om er wel een prestatie 
van te maken, moet je de vier wandeldagen in twee weken af-
leggen. Verder staat het moment van wandelen vrij. Dus 
(anders dan de naam doet vermoeden) mag er dit jaar ook 
overdag gelopen worden. En kun je ook buiten het Orderbos de 
omgeving van Apeldoorn ontdekken. Bovendien kun je zowel 
doordeweeks als in het weekend de wandelschoenen aantrek-
ken. 
 
Inschrijven is mogelijk via de site van Avond4daagse Apeldoorn 
– Orderbos. Deelname kost €6,50 per deelnemer. Er kan geko-
zen worden uit drie afstanden: 2,5 – 5 – 10 km. En de welver-
diende Avond4daagse medaille ontvang je automatisch.  
Wil je graag mee doen, maar lukt dit financieel niet? De OR wil 
je dan graag helpen! Je kan je aanvraag hiervoor 
indienen bij  ouderraad@kbsdezonnewende.nl 
Veel plezier! 
 
 
Wisselingen in de oudergeleding van de MR 
 
Aan het eind van dit schooljaar zullen Patricia Tie-
man en Gartjan Grijzen, na 2 termijnen van 3 jaar, 
stoppen als lid van de MR. Om Patricia en Gartjan 
op te volgen zijn er inmiddels twee enthousiaste 
kandidaten: Cengiz Palabicak en Robbert Ade-
ma. Cengiz en Robbert hadden zich vorig jaar al 
aangemeld en zijn allebei nog zeer gemotiveerd om de MR vol-
gend jaar te versterken. Als er andere ouders zijn die zich ook 
kandidaat willen stellen, dan vragen wij hen om dit uiterlijk vrij-
dag 9 mei 2021, per email aan te geven bij de MR 
(mr@kbsdezonnewende.nl). In dat geval zal de MR verkiezin-
gen uitschrijven. In het geval zich verder geen andere kandida-
ten melden, dan zullen Cengiz en Robbert met ingang van het 
nieuwe schooljaar plaatsnemen in de MR en samen met Aloys 
de Ruiter en Jan Postma de oudergeleding van de MR vormen.  

https://www.awc-avond4daagse.nl/inschrijven-2020/
https://www.awc-avond4daagse.nl/inschrijven-2020/
mailto:ouderraad@kbsdezonnewende.nl
mailto:mr@kbsdezonnewende.nl
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Stichting Leergeld 
Inmiddels hebben jullie een herinnering 
ontvangen voor het betalen van de bij-
drage voor de schoolreisjes (en kam-
pen). Heel fijn om te zien dat velen van 
jullie dit binnen korte termijn gelijk aan ons overmaken, hartelijk 
dank daarvoor! 
 
Wij begrijpen dat het voor sommige ouders erg lastig kan zijn 
om het bedrag t.b.v. de schoolreisjes te betalen. Voor die ou-
ders is de Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst opgericht. 
Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat 
bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 
jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen 
deze kinderen ‘meedoen’ met hun leeftijdgenootjes. 
Leergeld helpt onder andere bij deelname aan een schoolreisje, 
lid worden van een sportvereniging, de aankoop van de sport-
uitrusting voor de club of kleding voor de scouting, balletschoe-
nen voor balletles of een fiets om ergens heen te kunnen gaan. 
Elke dinsdagmiddag houden zij van 14.00 tot 16.00 uur spreek-
uur. Deze vindt plaats in de bibliotheek junior (in de kelder) aan 
de Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn. De baliemedwerkers 
helpen u hier verder. Op de website; https://www.leergeld.nl/
apeldoornvoorst/ kunt u zich ook digitaal aanmelden.  
 
Maak vooral gebruik van deze mogelijkheid, Stichting Leergeld 
is er voor u! 
 
 
Hemel en Aarde 
Heb je weleens een Jakobsladder gezien? 
Een ladder vol engelen zien in je dromen, wie wil dat nu niet? 
Een ladder om langs in de hemel te komen, als niemand het 
ziet. 
 
In het Hemel & Aarde nummer waarin we na de meivakantie 
beginnen, gaat het over Jakob. Een aartsvader uit de Bijbel, 
waarover uitgebreid verteld wordt in het eerste boek, Genesis. 
Ook in de Koran komt Yaqub voor, een rechtvaardige profeet, 
zoon van Izak. In de Koran wordt echter niet veel over het 
leven van Yaqub verteld.  
 
In alle groepen komen 3 verhalen over het leven van Jakob aan 
bod. Ze gaan over het opgroeien van Jakob en zijn broer Esau, 
over dat Jakob gaat wonen en werken bij zijn schoonvader La-
ban. Daarnaast gaat het over dromen en engelen, volhouden, 
over ruzie en goedmaken én over je plek weten: iedereen is 
uniek, maar je bent niet alleen. Er zijn mensen en/of dingen die 
ervoor zorgen dat je je fijn kunt voelen, net zoals Jakob zich op 
zijn plek voelde bij zijn nieuwe familie.  

https://www.leergeld.nl/apeldoornvoorst/
https://www.leergeld.nl/apeldoornvoorst/
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Crowd Funding HAPS 
 
 
Het is eind februari als ik, net als normaal in 
de ochtend, op mijn telefoon de Stentor app 
open. Een kop “ Tieners richten voor 3000 eu-
ro schade aan bij prehistorisch kamp in Apel-
doorn: ‘Diep triest’” trekt mijn aandacht.  
Dit komt omdat onze zonen respectievelijk in 
groep 7 en 8 zitten. De oudste heeft zijn Haps kamp al moeten 
missen door Corona, voor de jongste is het op dat moment nog 
maar de vraag of dat doorgaat later dit jaar. In 2019 had ik ook 
de bijeenkomst van school bijgewoond waarbij je zelf ook erg 
enthousiast wordt gemaakt en waarbij ik overwoog om mij op te 
geven om als ouder mee te gaan naar het kamp. Je spreekt 
dan en later andere ouders, die ook al eerder daar zijn geweest 
en die spreken ook net zo lyrisch over het Haps als de twee en-
thousiaste leerkrachten die de presentatie gaven.  
Kortom, ondanks dat ik als kind niet op Haps kamp ben ge-
weest, weet ik er inmiddels nu al aardig wat vanaf. 
 
Des te meer werd ik dus behoorlijk kwaad toen ik het artikel las 
dat er voor zo’n 3000 euro aan schade was aangericht. Je 
denkt nog:”ja, lekker makkelijk doelwit, midden in de bossen. 
De jongelui kunnen gewoon zonder problemen hun gang gaan”. 
Maar dit kan toch niet denk ik dan. Daarom dacht ik, weet je 
wat, Ik ga eens zo’n crowdfunding oprichten. Je ziet ze tegen-
woordig overal opduiken, wie weet? 
Via steunactie.nl een crowdfunding opgestart, via facebook en 
eigen vriendenkring hier ruchtbaarheid aan gegeven met de 
vraag om de actie vooral veel te liken, door te sturen en op al-
lerlei andere manieren bekend te maken. Gelukkig waren men-
sen net zo enthousiast als ik en werd hier goed en veel op ge-
reageerd. 
 
De weken daarna zit je bij ieder geluidje van de mail op de tele-
foon te kijken. Binnen no time stijgt de meter naar meerdere 
honderden euro’s. Dit was super leuk om te zien. Als doel had 
ik €5000 gesteld omdat ik wist dat er courtage kosten werden 
gerekend door de site. 
Na een tijdje zocht ik contact met de mensen van Haps. Die 
waren natuurlijk erg blij met het initiatief.  
 
En na een aantal weken, op de einddatum van de actie op 7 
april, was er totaal € 3290 gedoneerd. 
Een fantastisch bedrag!!! Want uiteindelijk kon ik een netto be-
drag van € 3016,36 storten op de rekening van Haps. Dankzij 
jullie!!! 
 
Dus namens de stichting van Haps, heel hartelijk bedankt! 
 
Met vriendelijke groet, 
Kevin van ter Beek 
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Sportstimulering Meivakantie 
 
Meer info en aanmelden kan hier. 
 

 
 
 

 

www.sportstimulerin

g.accres.nl 

 

055 - 5270530 of per 

e-mail:  

sportstimule-

ring@accres.nl  

 

https://sportstimulering.accres.nl/activiteiten-meivakantie

