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Beste ouders/verzorgers, 

 

Ondanks dat er geen Zonnewijzer gepland staat voor vandaag 
zijn er wel wat berichten die we nog graag voor de meivakantie 
willen delen.  

 

Via deze weg een hele fijne meivakantie gewenst allemaal! 
We zien iedereen graag weer terug op maandag 9 mei! 

Team De Zonnewende 

 

Koningsspelen 
We kijken terug op zonnige Koningsspelen. Wat was het fijn om 
weer veel hulpouders in de school te kunnen ontvangen! Al voor 
schooltijd werden er vlaggen opgehangen, spellen uitgezet en 
kleurde het plein oranje. Dank aan alle ouders die geholpen 
hebben!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanochtend op het plein van de Ravelijn 

 

 

Om te onthouden 

23 apr— 8 mei 

Meivakantie 

 

11-20 mei 

Haps kampen gr7 

13 mei  

Zonnewijzer 9 

19 mei 

Schoolreis gr 5-6 

 

20 mei 

Schoolreis gr 1-4 

 

23 mei 

OR-vergadering 

 

26-27 mei 

Hemelvaart 

 

3 juni 

Zonnewijzer 10 

 

6 juni 

2e Pinksterdag 

 

7 juni 

Studiedag team  

Leerlingen vrij 

 

10 juni 

Schoolfeest 16-19u 

17 juni 

Dag van de Zonnewende 
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Schoolreisjes 

Beste ouders,  

Reminder: Op 19 en 20 mei zullen de groepen 1 t/m 6 op 
schoolreisje gaan. 

Groep 1-2 gaat op vrijdag 20 mei naar de Flierefluiter  

Groep 3 gaat op vrijdag 20 mei naar de Julianatoren 

Groep 4 gaat op vrijdag 20 mei naar Tivoli 

Groep 5 gaat op donderdag 19 mei naar Slagharen 

Groep 6 gaat op donderdag 19 mei Toverland  
 
De tijden van vertrek en de opstapplaatsen volgen nog.  

 
Sportprogramma meivakantie 
Onderstaand bericht kregen wij van Sportservice Apeldoorn. 
Leuke ideeën voor in de meivakantie.  

 
Hallo ouder(s) / verzorger(s) van alle kinderen op de 
basisschool, 
 
Hierbij willen we jullie informeren over het sportprogramma in 
de meivakantie! Dit jaar heeft de meivakantie het thema ‘De 
week van het Park’. De activiteiten in de meivakantie hebben 
allemaal een relatie met het park. Zo willen we iedereen de 
mogelijkheden van het park en het sporten in de openbare 
ruimte laten ervaren. Lekker sporten in de buitenlucht! 
 
Het programma in het kort: 
Obstacle parcours Mheenpark 
Een gave obstakelrun waarbij je wel 14 verschillende 
onderdelen doet! 
Familiedag 
Een leuke dag uit met het hele gezin! De dag bestaat uit een 
speurneuzenroute bij park Berg en Bos en een leuke activiteit 
bij het Boschbad. 
Sportservice Run 
Het alternatief voor de scholierencross dit jaar! De 
scholierencross kon helaas niet doorgaan, maar niet getreurd! 
De Sportservice Run maakt dit helemaal goed. 
Streetwise Cup 
Het grootste straatvoetbaltoernooi van Nederland! We spelen 
de voorronde op het nieuwe Cruijff Court Plus in Orden. 
 
Kijk voor meer informatie (bijvoorbeeld het inschrijven) op onze 
website: 
Sport- en Beweegaanbod - Sportservice Apeldoorn 
 
Tot in de meivakantie! 
  
Met vriendelijke groet, 
 

 

https://www.sportserviceapeldoorn.nl/aanbod/?doelgroep%5B0%5D=meivakantie
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Berichten uit de wijk 
 

Beleef Tiny Forest ‘Het Opkikkerbosje’ en maak de wijk nog 
groener! 

Zaterdag 14 mei a.s. van 10.00 - 13.00 uur zijn wijkbewoners 
Osseveld- Woudhuis, jong en oud, van harte welkom om een 
kijkje te nemen in het vorig najaar geplante Tiny Forest, Het 
Opkikkerbosje. 

Het bos zorgt voor schonere lucht, trekt insecten en vogels aan 
en betekent een fijne plek voor mensen. Zaterdag 14 mei gaan 
we onderzoeken of de bomen het naar hun zin hebben. En 
wonen er wilde beestjes in het bos?  

 

Bij het Bolwerk staan kraampjes, je kunt knutselen met 
natuurlijke materialen en je ideeën over vergroening van de wijk 
delen. 

De landelijke competitie NK Tegelwippen krijgt ook aandacht: 
welke gemeente wipt de meeste tegels en vervangt ze door 
groen? Lever tegels in en ontvang er gemengd zaad van wilde 
bloemen voor terug. Kwekerij Menkveld heeft toegezegd 3 
prijzen beschikbaar te stellen. Degene die de meeste tegels 
inlevert mag een boompje bij Menkveld ophalen. De 2

e
 en 3

e
 

prijs bestaan uit een verrassingspakket.  

Een ochtend met een feestelijk tintje waarin ‘natuur’ centraal 
staat!  

 

We hopen je te zien! 

Groene groeten, 

Wijkraad Osseveld-Woudhuis, gemeente Apeldoorn, IVN 
Natuureducatie 

 

 


