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In en om de school
Vorige week was het Valentijnsdag. En op het VSO hebben we
dat geweten. Afgelopen week was daar namelijk het jaarlijkse
schoolfeest. Het thema dit jaar was, je raadt het al: Valentijn.
Leerlingen en team hebben genoten van deze avond!
Na de voorjaarsvakantie is het zo ver, een groep leerlingen van
ons VSO gaat op snowcamp. Ze vertrekken op zondagavond 3
maart. Tussen 19.30 en 20.00 uur zwaaien we hen uit vanaf de
VSO-locatie. Ze hebben een gaaf, actief programma voor die
week. Op zaterdag 9 maart rond 7uur hopen ze weer aan te
komen in Apeldoorn. We gaan samen met teamleden en
leerlingen van De Zonnebloemschool uit Emmeloord. Wat een
feest! Leuk om te noemen is dat we dit jaar met nieuwe ski’s en
skischoenen op pad gaan.
Op de SO-locatie is donderdagmiddag het thema afgesloten met leerlingen, ouders en andere
belangstellenden. Fijn om elkaar te ontmoeten op zo’n middag en u een kijkje in de keuken te
geven bij ons op school. Achterin de Nieuwsbrief staan enkele foto’s.
Op 15 maart is er een landelijke onderwijsstaking. Na een inventarisatie onder het personeel
kunnen we u melden dat beide locaties op 15 maart gewoon ‘open’ zijn. We onderschrijven de
problematiek, hebben ook grote zorgen, maar willen onze leerlingen en ouders daar op dit
moment niet de dupe van laten zijn. Wat we u wel willen vragen is om de petitie te
ondertekenen. Dat kan via de site: https://www.investeer-in-onderwijs.nl/

Een tijd geleden is de oudertevredenheidspeiling afgenomen op beide locaties. U heeft deze
week de uitkomsten ontvangen. We zijn hier heel blij mee. Fijn dat u uw kind iedere dag
opnieuw aan ons toevertrouwt en uw tevredenheid met ons gedeeld heeft. Het geeft ons een
beeld hoe ouders/verzorgers naar onze school kijken, wat we goed doen en wat we nog kunnen
ontwikkelen. De uitkomsten zijn ook terug te vinden op de website van de school.

GEZOCHT: MR-OUDER
De medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht orgaan in een
school en bestaat uit een oudergeleding (4 ouders) en een
personeelsgeleding (4 personeelsleden). Samen vormen zij een team
dat zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen op De Zonnehoek.
De MR en de directie hebben een actieve samenwerking. De MR
heeft op veel beleidszaken advies- of instemmingsrecht zoals het
vakantierooster, de schoolgids en het beleid ten aanzien van het
onderwijs aan en de veiligheid van onze leerlingen.
De input van ouders is hierbij belangrijk! We zoeken een ouder/verzorger van een leerling op
het SO die zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen binnen De Zonnehoek. Ouders/verzorgers
van leerlingen op de VSO-locatie zijn al vertegenwoordigd binnen de oudergeleding.
Heeft u interesse om deel uit te maken van de MR? Wilt u 6x per jaar een avond vrij plannen
voor een vergadering? Vindt u het leuk om uw bijdrage te leveren in een team binnen de MR?
Wilt u meer informatie? Mail ons via: mr@cso-dezonnehoek.nl dan nemen wij zeker contact met
u op!
Met vriendelijke groet,
Marianne van der Plank
Voorzitter MR De Zonnehoek

LUNCHEN IN GROEP A
Even weer een stukje uit groep A! Elke vrijdag gaan wij
namelijk lunchen.
Eerst gaan er twee kinderen met de juf naar de
supermarkt. We maken een lijstje met wat we allemaal
moeten halen. Brood, kaas, kipfilet en vaak ook nog wat
lekkers voor bij de boterham. Soms is dat een lekker toetje,
een eitje of snoeptomaatjes. Veel kinderen proeven alles!
Heel knap!
De kinderen die mee gaan in de supermarkt moeten dan
alle spullen zoeken. Gelukkig hebben we altijd een plaatje
mee van wat we nodig hebben, dat maakt het wat
makkelijker.
Als iedereen dan weer op school is gaan we tafeldekken.
Hoeveel kinderen zijn er vandaag in de klas? Hoe veel placemats, borden, messen en vorken

hebben we dan nodig? We oefenen met uitdelen, tellen, namen lezen en de goede woorden
noemen.
Als de tafel is gedekt kunnen we beginnen met lunchen! De kinderen vragen om een boterham
en mogen zelf de boter op hun brood smeren. Sommigen kunnen dat al helemaal zelf!
Sommigen hebben nog wat hulp nodig. Dan leren we ook nog beleg kiezen, brood snijden en
netjes eten met de vork.
Wat leer je toch veel van de lunch, en het is nog lekker ook!
Groeten uit groep A

INTRODANS: DE VOORSTELLING
Wat een prachtige dag hadden we afgelopen maandag bij Introdans, wat een geweldige kans
om daar als school weer aan mee te mogen doen. Het is een mooie samenwerking met de
Onderwijsspecialisten. Ik ben heel heel trots op De Zonnehoek. Wij hadden als school het lef
om in te stappen in deze pilot. Daar mogen we met zijn allen echt heel trots op zijn, kansen
pakken, talenten laten stralen!!!! Daar staan we voor!!!
We hebben de afgelopen periode weer heel duidelijk gezien hoe fijn het is om te werken met
Introdans en Introdans werkt ook heel graag met De Zonnehoek.
De leerlingen hebben genoten en het publiek heft ook genoten! Sven gaf gisteren al het goede
voorbeeld. Toen we na de voorstelling naar onze kleedkamer gingen, liepen we door een haag
van crewleden heen ( dat zijn er echt heel veel zo n dag) iedereen stond te klappen en te
juichen voor ze, het applaus van de zaal lag nog vers in het geheugen.... Sven verwoordde het
als volgt: “ het lijkt wel alsof we kampioen geworden zijn met voetbal!” En zo was het precies!!!!
We willen het klassenteam van groep L enorm bedanken, zij hebben zich hier samen met hun
klas voor ingezet in de afgelopen weken!

HERHALING: 16 MAART: DAG VAN DE ZORG
Tijdens de week van de zorg opent ’s Heeren Loo Apeldoorn op
zaterdag 16 maart 2019 van 11 tot 15 uur de deuren van haar
zorgpark. Verschillende dagbestedingslocaties zullen die dag
geopend zijn.
Je hebt dan de mogelijkheid om een bezoek te brengen of te
kijken wat voor werk er wordt gedaan. Bij sommige locaties kun je
ook een workshop doen.
Zo kun je bij Bakkerij Zonnehoeve een cup cake versieren. Bij de
Papiermakerij papier scheppen. En bij de Kinderboerderij je laten
rondleiden door de gastheren en gastdames. Heb je vragen dan
kun je bij je toekomstige collega’s terecht.
Wil je stage lopen of ben je op zoek naar een mooie dagbesteding- , trainings- of leerwerkplek?
Dan kunnen de medewerkers van Bureau Leren Werken je hier
alles over vertellen en bij helpen. Je
vindt hen die dag op de
informatiemarkt in het Vierhuis.
Graag tot ziens op de dag van de
Zorg!

KOFFIEMIDDAG SO
Donderdag 21 februari was op de SO een koffiemiddag voor ouders. Het thema van de
onderbouw, winter, en van de bovenbouw, wat bewaar je, werd afgesloten. Ouders hebben
gekeken wat er allemaal gemaakt was en konden zelf aan de slag om een vogelvoerkopje te
maken:

VOORLEESOCHTEND SO
Vandaag was het Voorleesochtend! Kinderen uit de Bovenbouw hebben in de Onderbouw
prentenboeken voorgelezen. Ook hield Juf Hilda in groep N een ‘Voorleesfeestje!’

BIJLAGEN BIJ DEZE NIEUWBRIEF:
-

Stichting Inkluzie
Vakantie instuif voorjaarsvakantie
Minister Arie Slob komt naar Apeldoorn: oproep voor ouders om hun ervaringen rondom
passend onderwijs te delen

Hartelijke groet,
Team CSO De Zonnehoek
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 maart

