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AGENDA
12 september
13 september
17 september
18 september
24 t/m 28 september
28 september
29 september

3 oktober
5 oktober
12 oktober
17 oktober

19.30 Kennismakingsavond VSO midden- en bovenbouw
19.30 Kennismakingsavond SO met uitleg over project Gebarenboost en
kennismaking & uitleg in de klas: van harte aanbevolen!
VSO: leerlingpanel
Prinsjesdag
Opening fototentoonstelling VSO: van harte aanbevolen: zie bijlage!
Week van de Pauzehap
Afscheid Esther Bons, psycholoog VSO
Familiedag SO: leerlingen, ouders, familie, andere belangstellenden

Start kinderboekenweek, thema: ‘Vriendschap’
Dag van de Leraar
Afsluiting project ‘Gebarenboost’ SO met ouders, familie en andere
belangstellenden
Wandel-/puzzeltocht leerlingen VSO 4 en VSO 6

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
-

Formulieren (calamiteitenbrief, toestemming foto/video/ouderkalender, etc.)
Flyer ‘out of the box’
Flyer Jongeren Ontmoetings Café
G-voetbal: op vrijdagavond in Loenen
Viswedstrijd 15 september

IN EN OM DE SCHOOL
De eerste schooldag van een nieuw schooljaar is altijd een bijzondere en spannende dag. Dit
geldt voor leerlingen, leerkrachten, maar wellicht ook voor u als ouders. Het voelt toch aan als
een nieuw begin. Het thema van dit jaar bij ons op school is: ‘Ik zie jou’. We hopen dat u zich als
ouder/verzorger gezien weet op school en zich welkom weet, wanneer u vragen heeft of met
ons in gesprek wil gaan. Ook dat u ervaart dat we alle leerlingen ‘zien’, verder kijken dan alleen
de buitenkant, maar op zoek gaan naar de mogelijkheden en talenten van ieder kind. We
mogen ons in alles gezien weten door God, onze Vader in de hemel. Dit mogen we ook komend
jaar meegeven aan onze leerlingen. We zien uit naar wat het jaar ons te brengen heeft.
Er zijn dit jaar diverse nieuwe collega’s gestart. Na de zomervakantie zijn Henriëtte Nauta
(VSO1), Karin van de Kamp (VSO 3), Géliene Boshuizen (VSO 5 en zorgcoördinator
middenbouw), Rebecca Sopacuwa (VSO 6) Bianca Masselink (VSO 9) bij ons in dienst
gekomen. Op 1 september is Julia van Miltenburg begonnen, onze nieuwe psycholoog op het

VSO, in september neemt Esther Bons afscheid. Henriëtte stelt zich verderop in deze
nieuwsbrief voor. De overige collega’s zullen dat in de volgende nieuwsbrief doen.
Een aantal collega’s kan wegens omstandigheden niet starten die schooljaar. Meester Gerrit
vervangt juf Anita in VSO 3. Juf Aniek (VSO 9) wordt vervangen door juf Bianca. Niels
Goedegebuur, adjunct van het SO, wordt tijdelijk vervangen door Timo Wolff. De gymuren
worden daarom ingevuld door Niels Hagen. We zijn blij dat we alle groepen en taken hebben
kunnen invullen met zulke goede collega’s. Van harte welkom op De Zonnehoek, we wensen
jullie een goede tijd toe!
Nog een datum om alvast in de agenda te zetten: na ruim 40 jaar in het onderwijs neemt onze
stage-coördinator Henk van de Kolk op 2 november afscheid. Dit laten we natuurlijk niet zomaar
gebeuren, we willen hem een onvergetelijk afscheid bezorgen. Henk Jan Hultink neemt daarna
de taak van stage-coördinator over en blijft daarnaast lesgeven in VSO 7.
Zowel op het SO als het VSO zijn er nieuwe leerlingen gestart. Van harte welkom bij ons op
school! We hopen dat jullie snel je plekje zullen vinden!
Het taxivervoer leek goed op te starten. De chaos van vorig jaar bleef uit. Maar we zien dat er in
diverse gevallen het nodige niet goed gaat. Enorm vervelend als je afhankelijk bent van het
vervoer en je kind/pupil moet toevertrouwen aan een taxichauffeur. Als school zoeken we
hierover contact met de vervoersbedrijven en gemeentes. We raden u aan dit zelf ook te doen.
Hoe concreter de voorbeelden, hoe meer reacties, hoe meer ze er mee kunnen doen (dat
hopen we althans). Gelukkig gaat het in veel gevallen goed, maar we zijn pas tevreden als het
bij alle leerlingen goed gaat!

PROJECT SO: GEBARENBOOST
Op maandag 3 september zijn
wij op school gestart met het
project “Gebarenles met Lotte
en Max”, dat begeleid wordt
door medewerkers van de
Stichting Praten met je Handen.
Maandag 3 september kwamen
Lindai, een poppenspeler van
Sesamstraat en Sebastiaan bij
ons. Zij hebben eerst een
kennismakingsrondje in de
klassen met de Lotte & Max
poppen gemaakt. De kinderen
reageerden heel enthousiast op
de poppen en vonden het leuk
om de gebaren mee te doen en
de liedjes mee te zingen! Heel
mooi om te zien hoe pop Lotte de kinderen, maar ook alle volwassenen, boeide en amuseerde!
Elk kind heeft ‘s middags een mooi gebarenoverzicht mee gekregen naar huis gekregen. Daar
kan thuis mee geoefend worden. Onder aan dit stukje staat een linkje naar de video’s die je

erbij kunt kijken.
Toen de kinderen naar huis waren, heeft het team een gebarentraining (NmG) gehad van
Sebastiaan en Lindai. Er werden veel gebaren geoefend, maar ook hoe je de gebarenpoppen
Lotte & Max tot leven kan laten komen. Super leuk, maar we moeten nog even oefenen…!
Op dinsdag 11 september komt Orissa overdag op school om het team te coachen bij het
gebruiken van de poppen en de gebaren in de les. Op donderdag 13 september komt Judith dit
doen.
Donderdag 13 september geeft Judith tijdens de kennismakingsavond ook nog een
Ouderinformatiebijeenkomst en een mini gebarenworkshop van 19:30-20:30uur.
In de weken daarna wordt in alle klassen spelenderwijs kennis gemaakt met gebarentaal (NmG)
en wordt toegewerkt naar een interactieve theatervoorstelling met gebarenliedjes. Elke week
wordt een liedje uit de voorstelling geleerd en elke dag een gebaar uit dat liedje; "het gebaar
van de dag".
Het project wordt afgesloten op vrijdag 12 oktober met een interactieve
theatervoorstelling met gebarenliedjes waarvoor de ouders ook van harte worden
uitgenodigd!
De linkjes voor het bekijken van de video’s op het platform: www.stunst.com/projects/pmjh/pilot
Naam: Gebarenles
Wachtwoord: gebarenles

SO FAMILIEDAG 29 SEPTEMBER
Het is bijna zover, de familiedag! Aanstaande maandag krijgen de
leerlingen een uitnodiging mee. Wat zou het leuk zijn om heel veel
leerlingen, ouders, broertjes, zusjes, begeleiders, opa’s, oma’s en
anderen te mogen begroeten op deze gezellige dag.
De precieze datum is: zaterdag 29 september 2018 met als thema:
Natuur en techniek.
Het belooft een heel leuke dag te worden waar u met uw kind
mooie en interessante dingen kunt beleven, andere ouders
kunt ontmoeten en lekker kunt eten.
Dus zet de datum alvast in uw agenda, want dit wilt u niet missen!

VSO: SCHOOLAFSPRAKEN
Dinsdag 28 augustus was het weer zo ver. De afspraken die we
een school zonder afspraken…
met de leerlingen binnen onze school hebben werden
nog eens op een leuke wijze herhaald. Op de
onderbouw en de midden- en bovenbouw werden deze
afspraken afzonderlijk uitgelegd d.m.v. een power point.
De leerlingen mochten mee denken of de acties die op
de foto’s te zien waren gewenst zijn binnen onze
school. Ook het belang van afspraken werd nog eens
uitgelegd. Als er geen afspraken zijn dan wordt het
namelijk een grote chaos. Denk maar eens aan het
verkeer zonder regels en afspraken. Of een
voetbalwedstrijd zonder scheidsrechter…… Als u de
afspraken nog eens door wilt lezen, ze staan in de nieuwe schoolgids omschreven.

EVEN VOORSTELLEN: NIEUWE COLLEGA HENRIËTTE NAUTA
Even voorstellen. Vanaf januari ben ik als invalleerkracht verbonden aan VSO De Zonnehoek.
Vanaf dit nieuwe schooljaar sta ik op de donderdag en vrijdag in VSO 1. Mijn naam is Henriëtte
Nauta, gehuwd en samen zijn we ouders van vier volwassen zonen, schoondochters en
inmiddels twee kleindochters.
Vanaf 1978 heb ik, met een tussenpoos waarin ik voor de kinderen gezorgd heb, verschillende
jaren als Z-verpleegkundige gewerkt voor ‘s Heeren Loo, locatie Groot Schuylenburg en
Stichting Philadelphia Zorg in Apeldoorn en Zwartebroek. In Zwartebroek werkte ik in een
begeleid zelfstandig woon project op initiatief van ouders.
In 2012 behaalde ik mijn docentenbevoegdheid voor Zorg en Welzijn en vanaf deze tijd werk ik
in het onderwijs, waarvan de laatste vier en half jaar op Christelijke Hogeschool Ede. Daar was
ik onder andere verantwoordelijk voor het verzorgen van stageplekken voor de opleiding HBOVerpleegkunde. Deze schoolorganisatie is erg groot en ik miste direct contact met collega’s en
leerlingen en hun betrokkenen. Binnen De Zonnehoek krijg ik de kans om samen met collega’s,
ouders en alle betrokkenen in een persoonlijke sfeer een positieve bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van leerlingen.
In november start ik met aanvullende scholing.
Ik zie uit naar een fijne samenwerking!
Met vriendelijke groet, Henriëtte Nauta

FOTOTENTOONSTELLING AUT OF THE BOX
Al 6 jaar lang draait op VSO De Zonnehoek het fotoproject Aut of the Box. Als u in het
hoofdgebouw aan de Heemradenlaan binnenloopt en u om u heen kijkt ziet u allemaal prachtige
foto’s gemaakt door de leerlingen. Dat doen ze niet alleen maar met een groep van 12

enthousiaste fotografen. Deze fotografen brengen de leerlingen de basisprincipes van de
fotografie bij en zij laten zich op hun beurt inspireren door de bijzondere manier van kijken van
veel van onze leerlingen.
Een prachtig project waar we als school dan ook heel trots op zijn. Dit jaar is het helemaal
bijzonder omdat de foto’s onderdeel uitmaken van de manifestatie Apeldoorn Fotostad die in de
maanden september en oktober in Apeldoorn wordt gehouden.
De expositie wordt op dinsdag 18 september om 13.15 uur geopend door dhr. Detlev
Czeiesso wethouder gemeente Apeldoorn. De leerlingen hopen op heel veel enthousiaste
bezoekers, komt u de foto’s ook bewonderen?

GROEP C IS BEGONNEN!
Na een heerlijke zonnige vakantie zijn alle leerlingen uit groep C goed van
start gegaan! Vrolijk liepen zij vorige week weer de klas binnen! 6 weken
even niet aan school hoeven denken, niets moet en álles kan…nou ja
alles….?.
Nu is het weer tijd geworden om met frisse moed aan het schooljaar te
beginnen!
De eerste schooldag is natuurlijk wennen, voor iedereen!! Bijna alle
leerlingen zaten vorig schooljaar al in deze klas en Benjamin is er gezellig bij gekomen. Juf
Gerjanne, juf Yvonne en juf Arien zijn nieuwe juffen voor groep C. Al met al dus toch wel even
wennen met elkaar, maar we kunnen jullie nu al vertellen dat iedereen zijn plekje gevonden
heeft en dat het dit schooljaar vast gaat lukken in groep C! We hopen er een goed en leerzaam
jaar van te maken!!
Groetjes van alle leerlingen en juffen van groep C!

FORMULIEREN
Bij deze nieuwsbrief krijgt u ook de calamiteitenbriefjes en een toestemmingsformulier voor
publicatie van foto’s en video-opnames (ouders uit de VSO-onderbouw hebben deze al). Voor
leerlingen die op school medicatie toegediend krijgen ontvangen de ouders/verzorgers een
verklaring waarin zij instemmen met het toedienen van medicatie. We zien de ingevulde
formulieren tegemoet. Het formulier voor de ouderbijdrage ontvangt u via de ouderraad.

NIEUWSBRIEF DITIGAAL ONTVANGEN?
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet digitaal en zou u dat wel willen, dan kunt u dat in bijgaand
formulier aangeven. Denkt u eraan dat bij verandering van e-mailadres u dit ook aan ons door
geeft?

VAKANTIEROOSTER EN JAARKALENDER
In de schoolapp vindt u de schoolkalender. Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de
kalender op papier. Hierop staan alle belangrijke data voor dit schooljaar evenals belangrijkste
informatie uit de schoolgids. Neemt u deze kalender even goed door en er bestaat de
mogelijkheid deze te koppelen aan uw eigen telefonische agenda.
Vakanties SO en VSO
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie inclusief
Pasen en Koningsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie (vrijdag vrij)

20 t/m 28 oktober 2018
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
23 februari t/m 3 maart 2019
19 april t/m 5 mei 2019
30 en 31 mei 2019
9, 10 en 11 juni 2019
19 juli t/m 31 augustus 2019

Vrije dagen SO
17 oktober, 25 januari, 4 maart en 23 mei
Vrije dagen VSO
18 en 19 oktober, 16 januari en 17 juni

Hartelijke groet,
Team CSO De Zonnehoek

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 28 september

