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Herfst 
 
De herfstvakantie zit er weer op, de 
kinderen en leerkrachten zijn weer vol 
energie gestart. Ondanks de nog warme 
temperaturen vallen de blaadjes van de 
bomen, en wordt er volop aandacht besteed 
aan de herfst. Ook zijn de voorbereidingen 
voor de komende weken in volle gang. Nog 
even en dan verwelkomen we Sinterklaas in 
ons land! Op pagina 2 van deze Zonnewijzer 
staat alle informatie betreffende de 
Sinterklaasperiode op de Zonnewende.  
 
Deze periode kan ook spanningen met zich 
mee brengen voor kinderen. Mocht dit het geval zijn bij uw kind, 
neem dan eens een kijkje op de website van het Centrum Jeugd 
en Gezin Apeldoorn. Op de website worden mooie tips gedeeld 
die kunnen helpen wanneer kinderen té veel spanning ervaren.  
https://www.cjgapeldoorn.nl/pagina/basisschoolkind/opvoeden/
sinterklaas/623290 
 
Verder informeren we u in deze Zonnewijzer over de 
werkzaamheden rondom winkelcentrum het Fort en leest u 
informatie van de ouderraad over de vrijwillige ouderbijdrage. 
Ook vragen we uw aandacht voor het parkeren rondom locatie 
Ravelijn. 
 
Op vrijdag 2 december ontvangt u van ons de volgende 
Zonnewijzer, waarin onder andere informatie over de 
kerstperiode gedeeld zal worden. 
 
Niels Tiemessen en Laura Wezenberg 

 
Ter info m.b.t. werkzaamheden bij het Fort 

 
Vanaf vrijdag 18 november 19.00 uur tot maandag 21 november 
06.00 uur is de kruising Laan van Osseveld, Laan van 
Zevenhuizen, Deventerstraat afgesloten! 

Tijdens de werkzaamheden is de kruising richting Apeldoorn 
centrum via Deventerstraat (en vice versa) en richting Laan van 
Zevenhuizen (en vice versa) afgesloten voor verkeer. Fiets- en 
autoverkeer wordt omgeleid. De verbinding tussen 
winkelcentrum ’t Fort/Veenhuizerweg en de Deventerstraat 
richting centrum Apeldoorn (en vice versa) blijft open, via de 
Laan van Osseveld. 

 

Overzicht van de omleidingen  
Voor een overzicht van de omleidingen verwijzen wij u naar de 
gemeentelijke projectpagina www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld - 
verkeer en omleidingen en/of naar de BouwApp “Verdubbeling 
Laan van Osseveld”  

Om te onthouden 

12 november 

Intocht Sinterklaas 

 

14 november 

OR-vergadering 

 

16 november 

Open Dag 

 

21 november 

Studiedag, alle lln. vrij 

 

22 november 

Schoentje zetten 

MR-vergadering 

 

23 november 

Pietendag gr 1-4 

 

2 december 

ASK voorstelling gr 5-8 
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5 december 

Sinterklaasfeest 

 

6-9 december 

Inzamelingsactie  

Speelgoed 

 

22 december 

Kerstviering 
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Sinterklaas op De Zonnewende 
 
Zaterdag 12 november komt Sinterklaas in Nederland aan en 
begint er weer een gezellige tijd. Natuurlijk zijn er ook op de 
Zonnewende weer allerlei activiteiten in de Sinterklaassfeer. 
 
Lootjes trekken groep 5 t/m 8 
Op 14 november zullen de groepen 5 t/m 8 lootjes trekken. Voor 
groep 5 is het de eerste keer dat er surprises gemaakt worden. 
Op deze leeftijd zullen er binnen de groep kinderen zijn die nog 
geloven en er zullen kinderen zijn die niet meer geloven. Hier 
gaan we in de klas verder niet op in. Met het maken van de 
surprises zijn we 'hulpjes van de Sint'. Mocht uw zoon/dochter 
niet meer geloven in Sinterklaas, bespreek thuis dan even dat 
we dit geheimhouden omdat er misschien nog klasgenootjes zijn 
die wel geloven. Wij laten de keuze bij ouders om een geschikt 
moment te vinden om het geheim van Sinterklaas met de 
kinderen te delen. Het bedrag voor de cadeautjes is 5 euro. De 
surprises mogen alleen op maandag 5 december tussen 8.00-
8.30 uur gebracht worden op school.  
 
Schoen zetten 
Piet heeft beloofd dat alle kinderen op school hun schoen mogen 
zetten op dinsdag 22 november. 
 
Pietendag groep 1 t/m 4 
Op woensdag 23 november vinden allerlei activiteiten plaats in 
de sfeer van Sint en Piet. Kinderen die dat willen, mogen die dag 
als Sint of Piet verkleed op school komen. 
 
ASK groep 5 t/m 8 
Groep 5 t/m 8 gaat op vrijdag 2 december naar de voorstelling: 
'Robin Hood en het verdwenen goud' van de Apeldoornse 
Sinterklaas Kommissie (ASK) in Schouwburg Orpheus. Groep 5 
gaat met auto's, groep 6 t/m 8 gaan met de fiets. Dit jaar gaan 
we naar de ochtendvoorstelling om 9.30 uur. We vertrekken 
rond 8.45 uur naar Orpheus. De voorstelling duurt ongeveer 1,5 
tot 2 uur. 
 
Sinterklaasfeest 
Op maandag 5 december komt Sinterklaas aan op school. We 
zullen op het veld naast de Keerkring Sinterklaas opwachten. De 
kinderen verzamelen in hun eigen klas en gaan gezamenlijk naar 
het veld toe. Sint en de pieten verwachten we rond 8.45 uur. 
Zijn er kinderen met een allergie voor strooigoed, anders dan 
gluten/lactose? Geef dit dan door aan de eigen leerkracht. Het 
zou fijn zijn als u iets anders kunt regelen voor uw kind wat hij/
zij wel mag. 
 
Wij wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest. 
Juf Annelot, juf Cynthia, juf Rosanne en juf Ryanne 
Anouk, Chantal, Gerard, Mariska en Melissa namens de OR  
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Vanuit de Ouderraad 

Vrijwillige ouderbijdrage 
De Ouderrraad (OR) bestaat uit een groep ouders die samen met 
het schoolteam activiteiten voor alle leerlingen organiseert. 
Momenteel zijn we bijvoorbeeld druk met de organisatie van het 
Sinterklaasfeest en de kerstviering. Om deze feesten en 
activiteiten te bekostigen vragen we alle ouders/verzorgers om 
een vrijwillige ouderbijdrage per kind. Kosten die niet tot het 
gewone onderwijsprogramma behoren vergoedt de overheid 
namelijk niet. Ook wordt met de vrijwillige ouderbijdrage vanuit 
de OR een financiële bijdrage geleverd aan bijvoorbeeld de 
aankleding van de seizoens-/themahoeken en de aanschaf van 
(sport)shirts. De bijdrage komt dus volledig ten goede aan het 
nog leuker maken van school! 
 
Vanaf maandag 7 november a.s. ontvangt u een bericht via 
Schoolkassa (Parro) over de basis vrijwillige ouderbijdrage met 
daarin een betaallink. Via deze betaallink kan de vrijwillige 
bijdrage van € 15,- eenvoudig voldaan worden. 
 
Naast de activiteiten die ondernomen worden vanuit de basis 
vrijwillige ouderbijdrage wordt een aparte vrijwillige bijdrage 
gevraagd voor het schoolreisje (groep 1 t/m 6). Medio februari / 
maart wordt via Parro hiervoor een bedrag gevraagd van  
€ 32,50. Totaal betaalt u voor een leerling in groep 1 tot en met 
6 daarmee een bedrag van € 47,50. Dit bedrag is gelijk aan de 
voorgaande jaren en tijdens de Algemene Leden Vergadering 
van 10 oktober 2022 vastgesteld.  
 
De bijdragen voor groep 7 ten behoeve van HAPS (totaal € 105,- 
te betalen in twee termijnen à €52,50) en het groep 8 
schoolkamp (totaal € 82,50 te betalen in twee termijnen à 
€41,25) worden door school via Schoolkassa geïnd. 

 
ALV 
Op 10 oktober vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 
plaats. Daarin zijn het financiële verslag, de begroting voor 
komend schooljaar en het bedrag voor de vrijwillige 
ouderbijdrage vastgesteld. Ook is verslag gedaan over de 
activiteiten die de OR afgelopen schooljaar heeft uitgevoerd. Een 
opsomming daarvan is terug te vinden in het jaarverslag. Deze 
is te vinden op de website van school: link. 

 
Vragen? 
Wilt u meer weten, stuur een mail naar 
or@kbsdezonnewende.nl. 

Ook voor andere vragen of suggesties: mail gerust! 

 
Parkeren locatie Ravelijn 

De bewoners van de Ravelijn (straat tegenover de school) 
ervaren regelmatig overlast van verkeerd geparkeerde auto’s in 
de straat op het moment van brengen en halen van kinderen. 
Daarom het dringende verzoek om te parkeren op de 
parkeerplaats bij het Bolwerk, in de daarvoor bestemde vakken.  

 
 
 
 
 
 

https://kbsdezonnewende.nl/samen-met-u/ouderraad/
mailto:or@kbsdezonnewende.nl

