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Versoepelingen vanaf maandag 7 maart 
Hieronder nog een korte samenvatting m.b.t. de mogelijkheden 
voor ouders in de school dankzij de versoepelingen die vanaf 
maandag 7 maart zijn ingegaan op De Zonnewende. Op 25 
februari jl. heeft u een uitgebreider bericht hierover van ons 
ontvangen via Parro. 

 
• Ouders zijn weer van harte welkom: we geloven in de 

verbinding. Een leerkracht kort aanschieten kan en mag 
dus weer, voor en na schooltijd. Vanwege onze starttijd is 
er ’s ochtends echter geen tijd voor een langer gesprek. 
Voor ons is hierbij van groot belang dat we op tijd de 
lesdag kunnen starten en dat de zelfstandigheid van 
kinderen blijft groeien. We verzoeken dus via deze weg om 
uiterlijk 08.25u de school te verlaten. Dit zullen we ook 
actief blijven uitdragen. 

• De coronaperiode heeft alle kinderen zelfstandiger 
gemaakt. Blijf de kinderen dus ook vooral stimuleren om 
zelfstandig te doen wat ze (inmiddels) zelfstandig kunnen.  

• We kunnen ons voorstellen dat ouders bij de kleuters wat 
vaker mee de school in willen komen. Dat vinden we zelf 
ook fijn. Om de gangen en de beperkte ruimte voor de 
lokalen niet te vol te maken hebben we een schema 
gemaakt waarbij alle ouders uit een groep (indien ze dat 
willen) mee mogen lopen tot het lokaal.  

 
Dit schema is als volgt:  

 

 

Afwezigheid juf Margriet 
Juf Margriet, de directeur van de Ravelijn, is voorlopig afwezig 
vanwege overspanningsklachten. We vinden dit als team 
ontzettend vervelend voor Margriet en denken aan haar. 
 
Juf Laura, intern begeleider, zal een deel van de dagelijkse 
directietaken waarnemen en het eerste aanspreekpunt zijn voor 
de Ravelijn. Meester Niels, directeur van de Keerkring, neemt 
voor beide locaties de schoolbrede zaken waar.  
 
We hopen ouders via deze weg voldoende geïnformeerd te 
hebben, mochten er toch vragen zijn neem dan gerust contact 
op met juf Laura of meester Niels. 

Om te onthouden 

 

14 maart 

OR-vergadering (verzet) 

 

28 maart 

MR-vergadering 

 

6 april 

Open Dag 

 

8 april 

Palmpasen (gr 1-2) 

 

11 april 

OR-vergadering 

 

14 april 

Paasviering 

 

15 & 18 april 

Vrij  

(Goede vrijdag & Pasen) 

 

20 & 21 april 

Centrale Eindtoets Gr8 

 

22 april 

Koningsspelen 

 

23 apr— 8 mei 

Meivakantie 
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Nieuwe collega’s 
 
Hallo, mijn naam is Ophélie Doets en ik ben met veel plezier op 
De Zonnewende gestart te werken als onderwijsassistent. In 
het verleden heb ik ook gewerkt op De Zonnewende als 
leerkracht. 
Ik woon in Apeldoorn en ben getrouwd met mijn man Bart. 
Samen hebben we 2 kinderen, Bram (12 jaar) en Ties (9 jaar). 
Ik hou erg van lezen, wandelen, skiën en leuke dingen doen 
met mijn gezin. 
Verder heb ik veel zin om weer te gaan werken met kinderen. 
Want zeg nou zelf, wat is er nou mooier dan een bijdrage te 
leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van een kind! 
Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te ontmoeten. Tot snel! 
 
 
 
Mijn naam is Anita van Bussel. Ik ben getrouwd met Martin en 
ik heb twee dochters, Kim en Manouk, en drie kleinkinderen, 
Lize, Sabri en Danée. Ik wandel graag, het liefst aan zee en 
hou van fietsen, tuinieren, cryptogrammen en ik vind het leuk 
om creatief bezig te zijn. Ik hoop jullie snel te ontmoeten op de 
Zonnewende!  
 
 
 
 
Hemel en aarde 
Zoute druppels. Onze lessen levensbeschouwing gaan de 
komende weken over Traan. Eigenlijk zijn tranen rare dingen. 
Druppels die uit je ooghoeken stromen, over je wangen 
biggelen en zout op je lippen vallen. Huilen is niet iets ergs, niet 
iets goeds of iets slechts, niet iets voor kleintjes, niet iets dat zo 
snel mogelijk voorbij moet zijn, niet iets dat te lang of te kort kan 
duren. Tranen zijn er gewoon, als ze komen kun je ze niet 
tegenhouden en het is klaar als het klaar is. Het is mooi om stil 
te staan bij wat er dan eigenlijk gebeurt en hoe het voelt.  
 
Tranen zijn zo universeel dat er in culturen en godsdiensten 
over de hele wereld en van alle tijden verhalen en rituelen zijn. 
Misschien kent u het verhaal over de god Shiva, die naar het 
leven van mensen keek en tranen van verdriet liet stromen op 
aarde. Van de gestolde tranen, rudraksha, maken mensen 
gebedssnoeren.  
 
Joodse families houden elk jaar de seidermaaltijd, waarin zoute 
en bittere smaken de boventoon voeren. Zo houden ze de 
tranen in herinnering die vloeiden tijdens de slavernij en de 
uittocht uit de slavernij in Egypte.  
 
De komende weken leven we ook toe naar Pasen, het feest 
rond het overlijden van Jezus en de opstanding. Ook in het 
paasverhaal vloeien tranen. Tegelijkertijd is het een kleurrijke 
en levendige viering van het leven.  
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Schoolkassa 
Afgelopen woensdag hebben ouders via Schoolkassa een 
betaalverzoek ontvangen t.b.v. schoolreisje, hapskamp en 
schoolverlaterskamp (1e aanbetaling). 

Fijn als iedereen deze betaalverzoeken op korte termijn wil 
voldoen. Laat het ons weten als het betaalverzoek niet goed 
doorgekomen is, dan zorgen we dat dit alsnog lukt. Mail dan 
naar: administratie@kbsdezonnewende.nl 

  
 
 
 
 
 
 
Een gezonde pauzehap 
We zien de laatste tijd regelmatig wat minder gezonde 
pauzesnacks voorbij komen. Ter inspiratie hieronder wat leuke 
opties die heel lekker, heel leuk én gezond zijn voor in de 
pauze! 

4-8 jaar 

• Waterpret: een schijf watermeloen. 

• Oosters genoegen: bakje met dadels en gedroogde 
abrikozen. 

• Klein maar fijn: mini-bruinbolletje met light zuivelspread en 
een plakje komkommer. 

• Gekleurde patatjes: reepjes van bijvoorbeeld komkommer, 
paprika en selderij in een leuk bakje. Gebruik verschillende 
kleuren en snijd alle rauwkost even lang en in dezelfde 
dikte. 

 

9-13 jaar 

• Cakeje anders: papieren cakevormpje met handje 
ongezouten studentenhaver of stukjes fruit. Een stukje 
huishoudfolie erover zorgt dat de inhoud niet uit het vormpje 
valt. 

• Bakje banaan: bakje magere yoghurt met een halve banaan 
in stukjes. 

• Rond in de mond: mini-mueslibol met halvarine of margarine 
en een plakje 30+ kaas. 

• Fruitfeestje: blokjes fruit in een leuk bakje, zoals rode 
meloen en peer. Snijd het fruit allemaal even groot. 

 
Voor meer informatie kijk ook eens op: 
Eten meegeven naar de basisschool | Voedingscentrum  

 

 

mailto:administratie@kbsdezonnewende.nl
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx


 

 

 

 

 

Bericht van een aannemer—Werkzaamheden onderdoorgang Laan van Osseveld 

Het is u vast niet ontgaan dat er wordt gewerkt in de buurt van uw school. Sinds begin januari 

werken wij als aannemer Hegeman aan de zogenaamde Onderdoorgang Laan van Osseveld. Een 

project waarbij uiteindelijk al het verkeer over Laan van Osseveld ongehinderd door kan rijden 

en er geen opstoppingen meer zijn als er een trein langskomt. waarbij fietsverkeer en voetgan-

gers ook veilig de weg kunnen oversteken. Eind maart 2023 zal de Laan van Osseveld weer 

opengesteld worden. Dus uiteindelijk een mooie nieuwe situatie, maar tot die tijd voor het door-

gaande verkeer en directe omgeving echt wel wat hinder. We proberen iedereen zo goed moge-

lijk te informeren over de voortgang van de werkzaamheden.  

Acties voor scholen 

Naast alleen maar de uitvoering van het project willen we als aannemer de omgeving ook betrek-

ken in het project.  Het is tenslotte ook een heel mooi stukje techniek wat er in Apeldoorn ge-

bouwd wordt. Voor de scholen in de directe omgeving in het bijzonder hebben we een aantal ac-

ties, waarbij we ook de kinderen willen betrekken. Zo organiseren we een tekenwedstrijd voor de 

kinderen, waarbij de ingeleverde tekeningen een mooi plekje gaan krijgen op de bouwhekken 

rondom het project. Ook werken we met de gemeente Apeldoorn en ProRail aan een educatieve 

dag, waarbij we aandacht willen geven aan het project en de techniek die hier bij komt kijken 

(veiligheid/4D?). Wanneer u zich heeft aangemeld hoort u hier op korte termijn meer over? 

Meer weten? 

Nu al is het project ook op de voet te volgen. Op een naastgelegen gebouw staat een webcam 

waar het werk continu te volgen is. Dankzij een buurman van het project zijn we ook te volgen 

op Twitter en Facebook. Daarnaast heeft de gemeente een projectpagina én maken we zelf ook 

nog eens gebruik van de BouwApp. Via de QR code hieronder is deze te installeren. Na installatie 

van deze app kan het project gevolgd worden en krijgen de volgers regelmatig updates over de 

werkzaamheden en wetenwaardigheden te zien.  

Op deze manier hopen we het project, op een mooie manier te laten zien.  

Voor directe vragen over het project kunt u ook een mail sturen naar apeldoorn@hegeman.com 
Samen maken we er iets moois van!  

Groet, 

Martijn Oosting 

Omgevingsmanager Hegeman Bouw & Infra 

 

mailto:apeldoorn@hegeman.com



