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Palmpasenoptocht 
Vandaag lopen we onze Palmpasenoptocht 
met de groepen 1 en 2!  

 
Parkeren 
Op onze beide locaties ervaart de buurt 
regelmatig hinder door het parkeren op 
plekken die hiervoor niet bestemd zijn. We 
roepen iedereen op, indien mogelijk, bijvoorbeeld met de fiets te 
komen brengen en halen. En wanneer de auto de beste optie is 
deze te parkeren in parkeervakken in de omgeving van de 
school. Dank voor de medewerking! 
 
Schoolfeest! 
Zet ‘m in de agenda: HET SCHOOLFEEST!  
Na een aantal jaar afwezigheid, kan het dit jaar weer en daar 
zijn we uiteraard erg blij mee! 
Op deze middag verzorgen alle groepen van de Zonnewende 
op de locatie Ravelijn leuke activiteiten in de school waarbij 
“betaald” kan worden met de stempelkaart. Houd de volgende 
Zonnewijzer goed in de gaten voor verdere informatie over deze 
feestelijke middag! 
Een feestelijke groet namens de organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakfiets 
Gemeente Apeldoorn is aan het inventariseren of er ouders zijn 
die problemen ondervinden door de ondertunneling, en het naar 
school brengen van de kinderen. Voor deze gezinnen kan de 
gemeente een elektrische bakfiets ter beschikking stellen. 
Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u een mail sturen 
naar l.wezenberg@veluwseonderwijsgroep.nl. 

 

Om te onthouden 

 

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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Koningsspelen 2022 

 

Op 22 april is het weer zover: de Koningsspelen 2022.  We 
hopen er met alle kinderen een geweldige dag van te maken! 
We hebben ons best gedaan om weer een leuke sport- en 
speldag voor de kinderen te organiseren. Alle leerlingen zullen 
een halve dag actief bezig zijn. De leerlingen van groep 1 en 2 
zullen deze dag gedeeltelijk vieren op de Keerkring. De 
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zullen deze dag gedeeltelijk 
vieren op de Ravelijn.  

Het is natuurlijk de bedoeling dat iedereen die dag zoveel 
mogelijk oranje gekleed naar school komt! 

 

Dans  
We starten de dag dansend met het themalied van dit 
jaar: FitTop10. Wil je thuis ook oefenen? Dat kan via 
https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/  

 

Sport en Spel 

Deze dag is natuurlijk niet compleet zonder sport en spel. 
Doordat de bubbels weer zijn opgeheven is het dit jaar weer 
mogelijk om groepen te combineren. Daarvoor is er een 
programma in elkaar gezet waarbij er steeds 2 groepen tegelijk 
aan het sporten zijn. Hierbij zullen de groepen van de Keerkring 
en de Ravelijn zoveel mogelijk gecombineerd worden. Iedere 
groep zal een eigen tijdvak hebben waarin de spellen worden 
uitgevoerd. 

De volgende activiteiten zullen aangeboden worden: 

De groepen 1-2 spelen diverse oud-Hollandse spelletjes op 
het plein van de Keerkring. Hiervoor zijn we op zoek 
naar hulpouders om de diverse groepjes te begeleiden. 
Dit zal de leerkracht zelf naar jullie communiceren en 
een intekenlijst openen via Parro.  

De groepen 3-4-5-6 spelen diverse oud-Hollandse spelletjes 
op het grasveld bij de Ravelijn. 
Hiervoor zijn we op zoek naar hulpouders om de 
verschillende groepjes te begeleiden. Dit zal de 
leerkracht zelf naar jullie communiceren en een 
intekenlijst openen via Parro. 

Aan de groepen 7-8 worden 4 verschillende sportieve 
workshops aangeboden op de Ravelijn. 

 

We gaan er een feestelijke en sportieve dag van maken!  

 

De Koningsspelencommissie 
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