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AGENDA
18 en 19 oktober
22 -26 oktober
29 oktober
31 oktober
2 november
8 november
14 november
19 november
9 december
20 december

Alle leerlingen van het VSO vrij i.v.m. studie tweedaagse
Herfstvakantie
Start thema: Dag en nacht (SO)
Hoofdluiscontrole SO
Afscheid Henk van der Kolk
Maandopening leerlingen VSO
Rondleiding snuffelstage voor ouders
Leerlingpanel
Kerstmarkt Accres (we staan hier met een kraampje van de school, met
producten die door leerlingen zijn gemaakt)
Kerstmarkt bovenbouw voor ouders

IN EN OM DE SCHOOL
In de afgelopen week hadden zowel de leerlingen van het SO als het VSO momenten vrij. Dit
kwam omdat we een studiedag hadden. We willen op De Zonnehoek van en met elkaar leren.
Ons als team blijven ontwikkelen. Op de SO-locatie is het team aan de slag gegaan met
woordenschatonderwijs en het maken van animaties. Met het VSO-team zijn we op tweedaagse
geweest. Hoe je iets zegt is belangrijker dan wat je zegt. Dit komen we tegen in onze
samenwerking, ons werk met de leerlingen, contacten met ouders en met allerlei andere
partners. Enorm waardevol om twee (intensieve) dagen met elkaar op te trekken en te groeien
als team.
Vandaag was er een enorme lekkage op de SO-locatie. Het hele team is bezig geweest met
opruimen, droog maken en schoonmaken. We hopen dat na de vakantie de schade hersteld is.
We gaan donderdagochtend 29 november met de leerlingen van het VSO naar Orpheus. We
bekijken een voorstelling: Arthur en het zwaard in de steen. We worden gehaald en gebracht
door de Happy Bus.
Op beide locaties hebben we een mooi buitenschools aanbod: creamix, sportmix en muziekmix.
Er is nog plaats voor meer deelnemers. Mail daarvoor naar: t.hermkens@cso-dezonnehoek.nl
of vraag meer informatie aan de groepsleerkracht.

SCHOOLFRUIT
Van 13 november tot en met 20 april doen zowel het SO als het VSO mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het
gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de
week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in
de klas op te eten. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten

groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! Het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Economische
Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EUSchoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en
fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de
ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen
op de website www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

ANWB STREETWISE
ANWB Streetwise

Op donderdag 11 oktober kwam er een spannend verkeersprogramma bij ons op school.
ANWB Streetwise leerde ons door het oefenen met praktijksituaties beter om te gaan met het
huidige verkeer. ANWB Streetwise kwam met 3 onderdelen bij ons op school:
-

Bij Toet toet konden de groepen A,B,C en D verkeersgeluiden herkennen en oefenen
met het veilig oversteken. Daarnaast kon er geoefend worden met de autogordel in
Thema
combinatie met het kinderzitje.
- Tijdens Blik en klik oefenden de groepen J en N in de gymzaal met veiligVriendschap
oversteken.
Het belang van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de
auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.
- Hallo auto: op de taxibaan leerden de kinderen van de groepen L en K meer over de
remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze namen zelf
plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mochten zelf remmen. Ook het
belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger kwam in deze
les aan bod.
Via deze link vindt u meer informatie over Streetwise:
www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise#info-ouders

THEMA’S SO-LOCATIE
Op het SO hebben we de afgelopen weken over het thema ‘vriendschap’
gewerkt. Dit is tevens het thema van de landelijke kinderboekenweek. Iedere
klas heeft dat op haar eigen manier gedaan. Er zijn mooie liedjes gezongen,
tekeningen en creatieve werkstukken gemaakt. Ook tijdens de gesprekken in
de klas kon er goed bij het thema aangesloten worden. Wie is je beste vriend
of vriendin? Kan dat ook je lievelingsknuffel zijn? Er zijn ook wat boeken
aangeschaft, Mag ik meedoen? is er één van.
Het volgende thema start na de herfstvakantie: Dag en Nacht.

AFSLUITING PROJECT GEBARENBOOST: SO
Vrijdag 12 oktober hebben wij de gebarenBOOST afgesloten met een theatervoorstelling van
Lotte en Max. Er waren drie voorstellingen: groep A, K, en N kwamen naar de eerste
voorstelling, groep B, J en L naar de tweede voorstelling en groep C en D naar de derde
voorstelling. De voorstellingen werden gespeeld door Sebastiaan en Orissa, allebei bekend van
de Lotte en Max DVD’s!
In de voorstellingen kwamen alle gebaren en liedjes terug die de leerlingen en de leerkrachten
de afgelopen weken geoefend hadden. Feest van herkenning dus! Iedereen deed dan ook heel
enthousiast mee. Ook de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s! En dat waren er heel veel, echt
gezellig! Zo af en toe hoorde je ook een Engels woord tussendoor….In groep L hadden ze
namelijk de gebaren aan Engels woorden gekoppeld en dat vonden die grote leerlingen echt
heel leuk.
Na afloop van de voorstelling, konden de leerlingen op de foto met
Lotte, Max, Sebastiaan en Orissa. Ook was er de mogelijkheid om
Lotte en Max materiaal of DVD’s te kopen.
Lotte en Max blijven gezellig bij ons op school. We kunnen dus
regelmatig een les geven met hen erbij. En natuurlijk blijven we al die
gebaren gebruiken. En we hopen dat dat thuis ook goed lukt!
Kijk ook nog eens op : https://www.gebarenwebwinkel.nl En op You
Tube zijn leuke trailers van de DVD’s te zien. Veel plezier!

EEN SCHONERE WERELD HELPT ONS MUZIEK MAKEN
Op alle mogelijke manieren staan we stil bij de duurzaamheid van onze aarde. Maar vooral
welke bijdrage wij hier zelf aan kunnen leveren. Door zelf het goede voorbeeld te geven willen
we dit ook op de leerlingen overbrengen.
Stichting Kristal Samen Leven organiseert allerlei culturele activiteiten op De Zonnehoek, zowel
binnenschools als ook in de vrije tijd. Bijvoorbeeld de muziekactiviteiten en het fotografieproject.
De stichting heeft een aanvraag gedaan bij Goed Bezig, een initiatief van Apeldoorn Rein.
Daarmee verplichten wij ons in te spannen en een deel van Zuidbroek afvalvrij te houden. Dit
deel is gelegen tussen Citroenvlinder, Nijbroekseweg, Distelvlinderlaan en laan van Zuidbroek.
Materiaal wordt ons ter beschikking gesteld. Alle PETflesjes en blikjes kunnen worden ingeleverd
bij een viertal adressen en leveren 5 cent per stuk op, een mooie bron van inkomsten zodat we
nog meer mooie activiteiten kunnen opzetten en we maken de wereld een stukje schoner.

Bij het inleveren moet je code 1083 intoetsen voor stichting Kristal Samen Leven.

https://www.apeldoorn.nl/ter/verenigingen-opgelet

Gemeente Apeldoorn
www.apeldoorn.nl
Hoe werkt het? Alle verenigingen in de gemeente Apeldoorn worden uitgedaagd om
in beweging te komen voor een schone omgeving. De beloning is niet alleen dat het
schoner wordt om ons heen en dat waardevolle grondstoffen zoals blik en plastic
flesjes weer een nieuw leven krijgen, maar het levert ook klinkende euro’s op voor de
clubkas.

Mocht je zelf niet in de gelegenheid zijn om de flesjes en blikjes in te leveren neem ze dan mee
naar school dan zorgen wij dat ze ingeleverd worden.
Met vriendelijke groet,
Truus Hermkens

CREAMIX OP HET SO
Hierbij een foto overzicht van wat er tot nu toe gemaakt is bij de creamix. De foto's komen in
een wissellijst. Ditmaal heeft Julian
zijn naam met spijkers in een houten
plank gemaakt. Hij heeft zelf
gezaagd, gespijkerd en de spijkers
met wol omwikkeld. Een andere
leerling heeft een pop gemaakt van
papier maché, die ze zelf heeft
geschilderd en samen met Jolanda
heeft aangekleed. Een derde
deelnemer heeft een wandbord
gemaakt met zijn naam. Zelf
gezaagd, gespijkerd, geboord, en
geschilderd! En toen zelf de lampjes
erin vastgezet met een lijmpistool.
Wij zijn trots op deze drie kanjers!
juf Jolanda en juf Suzan van de
creamix.

Hartelijke groet,
Team CSO De Zonnehoek

STEUNPUNT AUTISME
Graag delen we iets van de studiedag bij RINO over Autisme en Hechting.
Het socioschema van Martine Delfos stond centraal.

Hoofdthema: kinderen met autisme zijn eerst gericht op de cognitieve ontwikkeling
(uitvindersbrein, gericht op hoe zit iets in elkaar) daarna volgt heel langzaam de sociale en emotionele
ontwikkeling. Daardoor missen kinderen met ASS o.a. veel interactie op hechtingsgebied. Bv als je aan
het onderzoeken bent hoe de wielen van het autootje draaien, heb je geen oog voor de emoties van je
moeder. We zien dit in de klassen terug, bij kinderen met ASS die moeite hebben om de ander te lezen.
Als je jarenlang achter loopt in het sociaal-emotionele, kan de wereld om je heen angstig, chaotisch en
verwarrend blijven. Er kunnen hechtingspatronen ontstaan; bv achterdocht, wantrouwen, alleen
willen zijn, zindelijkheidsproblemen, slaap- en voedingsproblemen. De sociaal-emotionele ontwikkeling
verloopt grillig, en het is van belang om aan te sluiten bij de fase van ontwikkeling. Hoop en vertrouwen
blijven geven aan het kind! Dus alle aandacht voor het pedagogisch klimaat. De
informatieverwerkingsproblematiek vanuit de ASS blijft wel toonaangevend.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 23 november

