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AGENDA
18-22 februari
15 februari
22 februari
25 februari – 1 maart
3 – 9 maart
4 maart
6 maart
18 maart

Winterweek op de SO-locatie
19 tot 21 uur Schoolfeest VSO-locatie
Nieuwsbrief 6
Voorjaarsvakantie
Snowcamp leerlingen VSO-locatie
Leerlingen van het SO vrij in verband met studiedag
Hoofdluiscontrole SO
Leerlingen van het VSO vrij in verband met studiedag

In en om de school
Het is winter! En bij winter hoort sneeuw! Op dit
moment zijn de beide scholen een plaatje: witte
pleinen en witte daken. Op het plein wordt door
kinderen die dat willen met sneeuw gespeeld en
sneeuwballen gegooid. Op andere delen van het
plein houden we het rustiger.
Op beide locaties zijn de kinderen in januari een
dag vrij geweest omdat er een studiedag was voor
het team. Waar zijn we mee bezig geweest? Op
de ochtend hebben we met elkaar gesproken over
het gedrag van onze leerlingen. Hoe kunnen we
de omgeving zo inrichten en onderwijs geven dat
voorspelbaar is en veiligheid biedt. En hoe
kunnen we nog beter gaan begrijpen waar
(moeilijk) gedrag vandaan komt? Op de middag
zijn we aan de slag gegaan met de toekomst. Dit
jaar komt er een nieuw schoolplan voor de
komende vier jaar. Met het hele team hebben we
besproken: waar zijn we goed in? Wat vinden we
belangrijk? Wat willen we over vier jaar bereikt
hebben? We zien terug op twee inspirerende
dagen met de beide teams!

VSO EXTRA
De meeste leerlingen kunnen de hele dag onderwijs volgen in hun eigen stamgroep. In enkele
gevallen lukt dat niet. Kindfactoren, zoals prikkelgevoeligheid, moeite met nabijheid van
anderen, sociale interactieproblemen, maken dat deze kinderen meer moeite hebben om in een
groep te verblijven. Het is fijn dat er voor die leerlingen, liefst preventief, een uitzondering te
maken is. Het doel van VSO Extra is om enerzijds leerlingen een werkruimte te bieden wanneer
ze de omgang met uitgestelde aandacht lastig vinden of behoefte hebben aan een prikkelarme
omgeving. Anderzijds willen we moeilijk verstaanbaar gedrag reguleren. Daarom kunnen
leerlingen, wanneer de spanning opbouwt, preventief tot rust komen in VSO Extra.
VSO Extra biedt een prikkelarme, onderwijsgevende leerruimte. Hierin zijn we met schoolse
vaardigheden bezig op individueel niveau, waardoor het ook beter lukt om (groten-) deels wel in
de stamgroep te zijn. In deze ruimte is de sfeer rustig, is er weinig taal en veel visuele
duidelijkheid. We zijn na de kerstvakantie gestart met deze extra groep op het VSO. Op
maandag en dinsdag staat meester Henry van ‘t Ende in deze groep, op woensdag tot en met
vrijdag meester Gerrit Scholten. De klas is te vinden op de onderbouwlocatie van het VSO,
maar alle leerlingen kunnen hier gebruik van maken.

INTRODANS
Dit jaar doen we weer mee met Introdans. Introdans heeft als motto: “Iedereen kan dansen!”.
Ditmaal mag groep L meedoen namens De Zonnehoek. Er wordt al druk geoefend! Onder
leiding van professionele dansers wordt op eigentijdse wijze een dans ingestudeerd. Op 18
februari is de voorstelling in Schouwburg Amphion in Doetinchem. Het wordt vast een prachtige
show! Van alle kinderen zijn al prachtige portretten gemaakt door Pierre Pinkse, onze
‘huisfotograaf’. We hopen de voorstelling met veel ouders en collega’s te gaan bewonderen.
Wat zou het gaaf zijn als we hier een jaarlijks project van kunnen maken!

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 om te
kijken wat voor werk er wordt gedaan. Bij sommige locaties kun je
ook een workshop doen.
Zo kun je bij Bakkerij Zonnehoeve een cupcake 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!

PERSONEEL
Op de SO-locatie hebben we woensdag afscheid genomen van Linda Lensink. Zij werkte 16
jaar bij ons op De Zonnehoek als onderwijsassistent. Ze zal gaan werken bij De Doggersbank.
We wensen haar veel plezier in haar nieuwe baan!
In de bijlage vindt u een brief waarin we u willen informeren over het lerarentekort en wat dit
betekent voor ons op De Zonnehoek. Op 15 maart is er een landelijke stakingsdag. Op dit
moment zijn wij aan het inventariseren hoeveel medewerkers er zullen gaan staken en of er die
dag gewoon lesgegeven kan worden op school. Ik verwacht u daar vrijdag 8 februari over te
kunnen informeren.
Bij ziekte/afwezigheid van onze medewerkers proberen wij de continuïteit binnen de groepen zo
goed mogelijk te waarborgen. Het is prettig dat er dagelijks twee vaste gezichten in de groep
zijn, zodat er bij afwezigheid van één van beiden een bekend iemand in de klas is.
Na ziekmelding van een collega doorlopen we de volgende stappen:
• vervanging door een duo-collega of andere interne collega die geen werkdag heeft,
• vervanging door leerkracht van buitenaf
• onder verantwoordelijkheid van een leerkracht uit een andere klas een onderwijsassistent
inzetten
• groep opsplitsen of twee groepen intern samenvoegen
Bieden voorafgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan kan er geen onderwijs
verzorgd worden. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, dit is een noodoplossing. Het

is nog niet voorgekomen dat we dit moesten doen, maar we willen u wel vast deelgenoot maken
van deze mogelijkheid. De leerlingen blijven dan thuis, met daarbij de volgende afspraken:
• in principe niet de eerste dag
• alleen in uiterste geval toe overgaan en de ouders schriftelijk informeren.
• voor leerlingen die geen opvang hebben, in het uiterste geval, in school de opvang regelen
• lesrooster technisch kan het soms beter zijn om op opeenvolgende dagen verschillende
groepen naar huis te sturen
• informeren bestuurder en inspectie
Is vooraf duidelijk dat er geen onderwijs gegeven kan worden, dan wordt dit middels een brief
(waar mogelijk telefonisch) aan de ouders/verzorgers meegedeeld.

KINDERPOSTZEGELS
In het najaar hebben leerlingen uit de bovenbouw van de SO-locatie
Kinderpostzegels verkocht. En wat hebben ze hard hun best gedaan! Ze
hebben gebeld van de Kinderpostzegels: de opbrengst is € 2.449,00! Met
complimenten en hartelijk dank voor de inzet. Wij zijn trots op onze kanjers!

OPBRENGST KERSTMARKT VSO
VOEDSELBANK – Kanaal Noord 147 – Apeldoorn
Ruim 1.3 miljoen mensen in Nederland leven rond de armoedegrens. Wij willen deze mensen
een steuntje in de rug geven in een periode, waarin ze het financieel heel slecht hebben.
Momenteel voorzien ruim 160 voedselbanken in Nederland meer dan 80.000 gezinnen (dat zijn
ruim 135.000 mensen) wekelijks van een gratis voedsel pakket. De voedselbanken slaan
hiermee twee vliegen in één klap: goed voedsel, dat niet meer wordt gebruikt voor de “gewone
markt” en anders zou worden vernietigd, wordt ter beschikking gesteld aan mensen die het hard
nodig hebben.
Eén van hen is de VOEDSELBANK Apeldoorn.
Inmiddels hebben twee leden van de Kerstcommissie met enkele leerlingen van VSO De
ZONNEHOEK de helft van de opbrengst (€ 572,00) van de kerstmarkt gedoneerd aan de
VOEDSELBANK Apeldoorn. De VOEDSELBANK stelt dit gebaar erg op prijs.

OPROEP LUIZENCONTROLE
Zijn er ouders die willen helpen met de luizencontroles? De
controles vinden plaats elke woensdag na een vakantie. Van 8.30
uur tot ongeveer 10.00 uur. De eerstvolgende controle vindt
plaats op 6 maart.
Opgeven kan bij de administratie: info@cso-dezonnehoek.nl

BIJLAGEN BIJ DEZE NIEUWBRIEF:
-

Brief lerarentekort
Uitnodiging sportdag
Gespreksgroep voor kinderen met een bijzondere broer of zus (11-16 jaar)
Artikel over De Zonnehoek

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

