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AGENDA
26 maart
Week 13
Week 14
2 april
3 april
Week 16
12 april
16 april
17 april
19 april t/m 5 mei
6 mei
14 t/m 17 mei
16 mei
17 mei

MR-vergadering
Project: Ik eet het beter
Autismeweek
Nationale Buitenlesdag en Wereldautismedag
Grote Rekendag: “Uit verhouding”
Koffieochtend voor ouders op de SO-locatie
Week tegen het pesten
Koningsspelen Het Kristal
Paasviering met leerlingen onder schooltijd VSO
Paasviering met leerlingen onder schooltijd SO
Meivakantie (inclusief Goede Vrijdag, Paasdagen, Koningsdag en
Bevrijdingsdag)
Start thema: Hoe kan dat? (SO-locatie)
Avondvierdaagse
MR-vergadering
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In en om de school
Er gebeurt van alles in en om de school. We zijn blij dat de lessen op 15 maart, tijdens de
landelijke staking door konden gaan, omdat de collega’s in deze fase het belang voor onze
leerlingen voorop hebben gesteld. Wel herkennen we ons in de aanleiding voor de staking.
Op 3 april is de Grote Rekendag en op de SO-locatie is hier de koffieochtend voor ouders aan
gekoppeld. Ouders zijn van harte welkom van 9.00-10.00 uur op school. Het eerste half uur kunt
u meekijken bij de Grote Rekendag, het tweede half uur koffie drinken in het Zonnehart met
uitleg over het rekenen. Ook kunt u zelf spellen uitproberen.
Vandaag komt onze leerling Anna Israëls terug van haar deelname aan de Special Olympics in
Abu Dabi. Ze is zelfs in de prijzen gevallen! Wat zijn we trots op haar! We zullen haar feestelijk
welkom heten op het VSO en in de volgende nieuwsbrief hier meer over vertellen.
De Veertigdagentijd is inmiddels begonnen. Samen leven we toe naar het Paasfeest. Dit wordt
op beide locaties onder schooltijd met leerlingen gevierd.

VOORJAAR IN GROEP C
Wat heerlijk dat het voorjaar nu echt om de hoek komt kijken.
Wij hebben het in de klas over bloembollen en voorjaarsbloemen gehad.
Zijn ook samen in de bus naar een bloemenwinkel geweest om er een
aantal te kopen. Wij gaan iedere dag kijken hoe snel ze groeien
en hoe mooi ze worden en ruiken.
Vorige week was er feest in de klas. De Cliniclowns kwamen op bezoek.
Er schoven een paar leerlingen uit andere klassen aan
om hier ook van mee te mogen genieten.
Zo mooi om te zien hoe de leerlingen hierop reageren.
Het plezier dat het ze geeft en de interactie met de clowns.
Er werd gelachen gedanst en trompet geblazen op een tuinslang.
Wat fijn toch dat we deze mogelijkheden krijgen aangeboden
bij de Zonnehoek.

GESLAAGD! GEBARENCURSUS
Al een aantal jaar werken we op De Zonnehoek met gebaren. Het ondersteunen van
gesproken taal met gebaren, stimuleert de taalontwikkeling. Onze logopedisten helpen
ons hierbij. Dit jaar zijn we op het SO het schooljaar begonnen met Gebarenboost, een
project waar u als ouders ook bij betrokken bent geweest. We vinden het belangrijk dat
iedereen die op het SO met de leerlingen werkt, de gebaren kent en kan gebruiken. Een
aantal collega’s heeft dit jaar de gebarencursus gevolgd. We zijn trots op (v.l.n.r.):

Heidie, Henny, Hilda, Marjanne, Laura, Suzan, Anja en Renate! Trudy, Anneke,
Gerry, Lauren en stagiaire Desiree hebben het certificaat ook ontvangen maar staan
niet op de foto.

MR DE ZONNEHOEK
Het is inmiddels al weer maart 2019, we zijn halverwege het schooljaar en hebben een aantal
MR vergaderingen gehad.
We bespreken, samen met de directie, tijdens deze vergaderingen beleidsstukken. Afhankelijk
van het onderwerp is er een verdeling: instemmingsrecht MR oudergeleding, instemmingsrecht
MR personeelsgeleding of instemmingsrecht voor de gehele MR.
Tot nu toe hebben we ingestemd met:
 Gegevens bevoegd gezag en organogram
 De jaarrekening
 De schoolgidsen
 Het jaarplan
 De begroting
 Het beleid omtrent inval en naar huis sturen van leerlingen bij ziekte personeel
Er zijn geen beleidsstukken waar we niet mee ingestemd hebben. Een aantal stukken zijn
aangepast omdat de MR dit adviseerde. De komende maanden zullen we ons, onder andere,
verdiepen in:
 Het vakantierooster 2019 - 2020
 Het formatieplan 2019 - 2020
 Het werkverdelingsplan
 De schoolgidsen
 Het schoolplan
Met vriendelijke groet,
Marianne van der Plank
Voorzitter MR

THEMA: KIJK EENS OM JE HEEN
We zijn alweer bijna drie weken
bezig met ons thema 'Kijk eens om
je heen'. Ook in groep N zijn we
daar druk mee! We hebben bollen
geplant (en er zijn al groene
puntjes!), zaadjes gezaaid en
proefjes gedaan. We gaan kijken
welk water zaadjes lekker vinden,
wanneer groeien ze goed. Met
water uit de kraan, bronwater,
water met een beetje zout of water
met een beetje suiker? We wachten het af!! Ook wilden we wel eens zien hoe planten drinken.
Daarom hebben we stengels bleekselderij in gekleurd water gezet. We kunnen nu zien dat de
blaadjes een beetje gekleurd zijn!!
En wist je dat de leerlingen van groep N hele maaltijden kunnen koken met elkaar? Zo hebben
we laatst broccoli en aardappelen gekookt. Iedereen had een taak en iedereen heeft gesmuld.
Het thema zijn we begonnen met een speurtocht door het tuincentrum De Intratuin.

Dat was leuk! In kleine groepjes gingen we langs de planten, zaadjes, tuingereedschappen enz.
Zo hebben we geroken aan kruiden en gezien dat niet ieder zakje zaad evenveel geld kost. Ook
hebben we heel veel soorten tuingereedschap gezien en merkten we dat er zakken potgrond
van wel 70 liter zijn. Niet te tillen!
Het is een heel leuk thema en we zijn benieuwd wat we nog meer gaan leren.

NATIONALE PANNENKOEKDAG OP HET KRISTAL
Vrijdag 22 maart is het Nationale Pannenkoekdag, in het hele land
eten kinderen en ouderen samen pannenkoeken. Natuurlijk doen
we daar op Het Kristal ook aan mee. Mooi om te zien dat we elk
jaar meer aanmeldingen krijgen. Dit jaar staat de teller op 220
personen!
Wat is het dan fijn om een beroep te kunnen doen op zoveel
betrokken ouders en collega’s. Er moeten dit jaar maar liefst 80!!!
pakken pannenkoeken gebakken worden. Geen probleem voor
De Zonnehoek!
Vrijdag krijgen we hulp van een aantal vrijwilligers van stichting
Inkluzie, de horecagroep van het VSO komt helpen bakken en serveren en ook leerlingen van
Het Kroonpad dragen hun steentje bij.
Samen maken we een mooi feest van.

2 APRIL: FILM
Film Life Animated Internationale dag van autisme | i.s.m. Wende café
I.s.m. Wende Café vertoont Gigant op 2 april, Internationale dag van autisme, éénmalig de film ‘Life
Animated’. Een hartverwarmende documentaire over Owen, die van driejarige babbelaar plots stopt
met praten en zijn autisme hem weg laat glijden in een donkere, afgesloten wereld. Er lijkt geen weg
terug, maar Owen reageert en communiceert enkel nog via één ding: Disney Films.
Aanvang 19:00 uur, Tickets: €7,Na afloop kan er worden nagepraat over de film tijdens een speciale editie van het Wende Café.
Wende Café is een ontmoetingscafé voor mensen met een vorm van autisme.
https://www.gigant.nl/films/life-animated
GIGANT markant in cultuur
Nieuwstraat 377, 7311 BR Apeldoorn

AutismeBelevingCircuit
Op 2 april organiseert het Autismesteunpunt De Zonnehoek een AutismeBelevingCircuit:
dit zijn een aantal opdrachten die je inzicht kunnen geven in het leven van mensen met autisme.
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur en deelname kost € 15,00. U kunt zicht
opgeven via de mail: info@cso-dezonnehoek.nl

BIJLAGEN BIJ DEZE NIEUWBRIEF:
-

Balans: uitnodiging 1 april, van school naar wonen en werken
Flyer autismeweek
Aanvraag leerlingenvervoer
Hartelijke groet,
Team CSO De Zonnehoek
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 27 mei

