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AGENDA
22 dec – 6 jan
7 januari
8 januari
9 januari
15 januari
16 januari
21 – 23 januari
25 januari
28 januari
30 januari
1 februari

Kerstvakantie
Eerste schooldag na de Kerstvakantie
Start thema: Wat bewaar je? (SO)
Nieuwjaar met leerlingen
Hoofdluiscontrole SO
MR-vergadering
Studiedag VSO-locatie, leerlingen VSO hele dag vrij
Arbeidskundig onderzoek VSO
Studiedag SO-locatie, leerlingen SO hele dag vrij
Leerlingpanel VSO
Open school VSO
Nieuwsbrief 6

IN EN OM DE SCHOOL
De maand december zit er bijna op. Vandaag, 21
december, is het de kortste dag en het begin van de
winter. De maand december is altijd een bijzondere
maand op school, maar ook thuis. We hebben met elkaar
sinterklaas gevierd. Op het SO is hij langs geweest, op
het VSO hebben we lootjes getrokken of kadootjes voor
elkaar gekocht. Wat was het weer een feest!
De afgelopen weken stonden in het teken van Advent.
We leven met elkaar toe naar het Kerstfeest. Deze week
hebben we op beide locaties dit Kerstfeest al met elkaar
gevierd. Van het SO kunt u hieronder een verslagje
lezen. Gisteravond vond de viering plaats op het VSO.
We hebben samen gebeden, gezongen en er was zelfs
een kerstkoor van leerlingen van het VSO. Na de viering
hebben we wat lekkers gegeten en gedronken en ging
onze kerstmarkt open. Wat hadden de leerlingen hun
best gedaan om in de afgelopen weken mooie dingen te
maken om te verkopen! En wat zijn we blij dat zoveel
mensen met iets moois naar huis gingen. De opbrengst
maken we na de Kerstvakantie in de eerstvolgende
nieuwsbrief bekend. De opbrengst gaat naar de
Voedselbank Apeldoorn.

THEMA’S SO-LOCATIE
Op het SO hebben we de afgelopen weken over het thema ‘dag en nacht’ gewerkt. Dit thema
sloot goed aan bij de tijd van het jaar. Op verschillende niveaus is daar in alle klassen aandacht
aan besteed. Dit was ook het thema voor de lessen wereldoriëntatie in de bovenbouw. Op deze
manier konden we er vakoverstijgend aan werken.
Het volgende thema start na de kerstvakantie: Wat bewaar je?

KERSTVIERING SO-LOCATIE
Dit jaar hebben we met het gehele SO kerst gevierd. Om 18.00 uur waren de leerlingen en
ouders van de onderbouw op school en om 19.00 uur de bovenbouw. Eerst iets drinken met
een kerstkoekje in de hal, hierna het welkomstwoord door de directeur, Marianne Heijting.
We gingen in groepen op pad. Buiten werden we opgewacht door een herder, die met ons op
reis ging, door het verhaal van de geboorte van het kindje Jezus.

Thema
Vriendschap

We kwamen aan bij het huis van Maria, zij kreeg bezoek van de Engel, daarna gingen we naar
Jozef, die gedroomd had dat hij vader ging worden. Hierna op bezoek bij de keizer, de
herbergier, de herders, de koning en de drie wijzen en uiteindelijk kwamen we aan bij de stal.
In de stal zagen we Maria, Jozef en het kindje Jezus en iedereen mocht even binnen komen.
Om de geboorte te vieren, kreeg iedereen een lange vinger met blauwe muisjes.
Weer bij school aangekomen nog een mooi kerstlied gezongen en als afsluiting warme
chocolademelk met kerstbrood.

We kunnen terug kijken op een mooie viering en vonden
het fijn om zoveel leerlingen, ouders, familieleden en
bekenden te ontmoeten.

SCHOOLFRUIT
Van 13 november tot en met 20 april doen zowel het SO
als het VSO mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. 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!

CREAMIX OP HET SO (HERHALING)
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. 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 vast
gezet met een lijmpistool.
Wij zijn trots op deze drie kanjers!
juf Jolanda en juf Suzan van de
creamix.

We wensen u en jullie allemaal betekenisvolle,
gezegende feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
We hopen u in 2019 weer te ontmoeten!
Hartelijke groet,
Team CSO De Zonnehoek
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 1 februari

