
De Nieuwsbrief 17 juli 2020 Nummer 11 

 
SO Citroenvlinder 77,7323 RC, Apeldoorn, tel: 055-5340741 

VSO Heemradenlaan 102, 7329 BZ, Apeldoorn, tel: 055-5342525 
www.cso-dezonnehoek.nl e-mail: info@cso-dezonnehoek.nl 

 

 
1 

Kalender 
Augustus 2020: 

 31 augustus: eerste lesdag SO en VSO 

September 2020: 

 1 september: SO start thema: 

o OB: ik en mijn familie en weer naar 

school 

o BB: familierelaties 

 2 september: SO hoofdluiscontrole  

 8 september: VSO Bevo Kristal 

kennismakingsavond, start 19.30 

 15 september: Prinsjesdag 
 15 september: SO kennismakingsavond met ouders, start 19.00 

 

SO: groeten van groep C 
En toen was het alweer juli en hebben we bijna zomervakantie…wat is dit schooljaar toch 

weer snel gegaan!! Het was een bijzonder jaar. Helemaal in de tijd dat we niet naar 

school konden i.v.m. de corona. Gelukkig zijn we nu allemaal weer op school en kunnen 

we met elkaar het jaar goed afsluiten.  

Juffendag: 

Wat waren wij verwend door alle leerlingen!! Na de taart en limonade zijn we naar de 

water speeltuin gewandeld. Hier hebben we heerlijk gespeeld met zand, water, schommel 

en glijbaan. Ook hadden wij een tuinsproeier mee. Deze kon aangesloten worden op de 

buiten kraan bij juf Miriam, die naast de speeltuin woont. Dat was fijn!!  

Eenmaal terug op school hebben we frietjes gegeten. Daarna nog heel even in de klas 

spelen en toen was het alweer tijd om naar huis te gaan. We hebben een leuke en 

gezellige dag gehad!! 

Wij kijken terug op een fijn schooljaar. De 

leerlingen zijn stuk voor stuk enorm vooruit 

gegaan. De één met lezen, de ander met 

rekenen, de ander in zijn of haar spel. Ieder 

op zijn of haar manier. Wij zijn ontzettend 

dankbaar onderdeel te mogen uitmaken van 

dit leer proces! Ouders bedankt voor het 

vertrouwen! 

Nu is het bijna zomervakantie. We hopen 

dat iedereen een fijne vakantie heeft en dat 

we elkaar na de vakantie in goede 
gezondheid weer te mogen begroeten!! 

Groetjes van de juffen van groep C.  

http://www.cso-dezonnehoek.nl/
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Opvanggroep op het VSO tijdens de lange corona tijd 
We hebben het  samen gezellig gehad en geleerd in een ontspannen sfeer, zie foto’s.. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Soms werd het allemaal eventjes teveel..    

 

Geslaagd! 
De spanning was te snijden. Op maandag 29 juni werd de uitslag bekend van onze vier 

leerlingen die deelnamen aan de entree opleiding.  

Tot 18.00 uur kon Aventus bellen maar gelukkig was in de loop van de middag de uitslag 
bekend. Alle vier de leerlingen waren geslaagd. Wat een succes !!! 

 

De uitreiking mocht dit keer niet in de hal van Aventus maar de betrokken leerkrachten 

namen de fiets en brachten zelf de diploma’s bij de leerlingen. Een feestelijk moment.  

Bradley Doldersum slaagde voor logistiek net als Bjorn Drenth, Chantal Schreuder 
slaagde voor horeca en Alessandro Kuipers kreeg een certificaat voor Retail.   

Fantastisch als je na een jaar hard werken een mooi diploma krijgt.  

De Zonnehoek is trots op haar leerlingen. 

Verhuizen van schoolspullen naar 

een andere locatie met de 

opvanggroep. 

 

Daarnaast thuiswerken met veel 

schermen en bellen en videobellen. 

 

http://www.cso-dezonnehoek.nl/
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Bavo 1B 
Van BAVO 1B een paar prachtige foto´s van (op)groeiende zonnebloemen. Tijdens de 

corona-periode hebben we naar alle leerlingen zaadjes gestuurd van zonnebloemen. Met 

de vraag om ze te planten en ze goed te verzorgen. We zijn benieuwd hoe lang de 

zonnebloemen gaan worden!  Regelmatig krijgen we van een moeder van 1 van onze 

leerlingen een prachtige foto-update. Van net opkomende plantjes tot bijna in bloei (en 

straks volop in bloei). Wij zien hierin wel een mooie vergelijking met onze leerlingen… 

We wensen iedereen een zonnige vakantie! 
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Bewegingsonderwijs 
Wat een gekke tijd hebben we achter de rug. 

Ineens moest je thuisblijven en mocht je niet meer met vrienden afspreken en kreeg je 

les vanachter een beeldscherm en op afstand. Met gym was dat natuurlijk ook lastig.  

Er zijn wel verschillende filmpjes gemaakt, maar het was wel een opluchting toen we 

weer samen mochten gymmen. Met de kinderen van het SO konden we al vrij snel weer 

naar binnen en met het VSO hebben we allerlei leuke beweegwijs programma's 

gedraaid.  

 

Natuurlijk hoop ik dat we na de zomervakantie zoveel mogelijk de gymlessen in de zaal 
weer op kunnen pakken en daar weer een feestje van kunnen maken.  

Over sportief bezig gesproken: 

In de vakantie is er nog een voetbaldag voor de liefhebbers, in Apeldoorn.  

Aan het einde van de vakantie, op 26 augustus kun je meedoen aan een dag waarin je 

onder leiding van goede coaches je voetbalskills kunt trainen. Op de flyer staat meer 

informatie en een website waar je je kunt aanmelden! 

Met sportieve groet, 
Thijs Everaars 

Docent Bewegingsonderwijs CSO de Zonnehoek 

 

Uitzwaaien SO leerlingen 
Vandaag hebben we de kinderen uitgezwaaid, trots, 

voldaan, misschien met een kleine traan.  

Wat een bewogen jaar is het geweest en wat hebben zij de 

vakantie verdiend!  
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Uitreiking certificaten en afscheid VSO leerlingen 
 

 

 

 

Apeldoorn, 8 juli 2020  

Betreft: uitreiking certificaten 2020.  

Deze uitnodiging hebben de leerlingen gekregen die dit jaar een certificaat gehaald 

hebben met een externe cursus bloemschikken, heftruck rijbewijs, diverse diploma’s op 

het gebied van groenvoorziening. Deze leerlingen 

hebben we in het kader van de coronamaatregelen 

op een andere manier hun certificaat uitgereikt… 

Het ging om:  

Brooklyn, Malou, Rick, Bastiaan, Kaan, Stan, 
Burhan, Bjorn en Tom. 

Dit jaar heb jij een certificaat gehaald voor een 

externe cursus. Dat vinden wij een reden om jou in 

het zonnetje te zetten. Dat kunnen we dit jaar 

vanwege de Corona beperkende maatregelen niet 

op school doen en dus komen wij op woensdag 8 

juli a.s. van 19.00 tot 19.15 uur bij jou thuis om 

het certificaat uit te reiken. 

 

Het wordt een klein feestje (op anderhalve meter) bij jou voor de deur. Wil jij zorgen dat 

je  vader/moeder/ouders/verzorgers/broertjes/zusjes familie/medebewoners /vrienden 
aanwezig is dan komen wij met een afvaardiging van de Zonnehoek naar jou toe!  

Namens het Team Sectorklassen 

Arno Diks, Marianne van der Plank 

Stage coördinator de Zonnehoek   

 
Het was een heel bijzondere ervaring om op deze manier bij de leerlingen thuis het 
certificaat te brengen. De familie en vrienden en medebewoners eromheen…echt gaaf! 

http://www.cso-dezonnehoek.nl/
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Woensdag a.s. 15 juli hebben 

we op school aan de leerlingen 

van de sectorklassen de 

certificaten van hun PA-cursus 

uitreiken.  

De leerlingen van de 

sectorklassen hebben dit jaar 

weer heel goed gepresteerd met 
de P.A.-cursus.  

Iedereen heeft een niveau hoger 

behaald. DAAR DOEN WE HET 
VOOR!  

We zien dat de leerlingen zich op 

een positieve manier ontwikkelen 

en grip krijgen op hun eigen 

talenten.  

Voor allemaal was er een 

bloemetje en een vlag en 

natuurlijk het certificaat. Wat zijn 
trots op deze kanjers !  

 

 

 

15 juli afscheid van de Zonnehoek – 

Coronaproef. 

 

Elke leerling die de Zonnehoek gaat 

verlaten krijgt een prachtig 

afscheidsboek van de school waar 

leerkrachten, klasgenoten een A4’tje 
voor maken!  

Het is een waardevol aandenken aan de 
Zonnehoek. 
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Vanaf 15.00 uur begon de afscheidsronde door 

Apeldoorn. We hebben drie routes gemaakt om 

alle 9 leerlingen die afscheid nemen van de 
Zonnehoek te bezoeken.  

We hebben bij hun thuis op passende wijze 

afscheid van genomen met een delegatie van het 

personeel. Op deze manier was het een 

persoonlijk afscheid waar de ouders toch bij 
konden zijn. 

 

 

http://www.cso-dezonnehoek.nl/
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 Fijne vakantie voor jullie allemaal.  

Marianne van der Plank en Arno Diks   
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Gezonde traktatie 
Omdat een traktatie bedenken niet altijd eenvoudig is, willen we de nieuwsbrief 

gebruiken om leuke, gezonde ideeën te opperen. Zie hier weer een leuk idee:   
 

Mexicaanse komkommers  

Benodigdheden 

- (Snoep) komkommers 

- Dropveters 

- Tum Tums  

- Eetbare ogen / eetbare stift 

- Kleine sateprikker 

 

Hoe maak je het? 

Was de komkommers en prik de kleine sateprikker in de 

bovenkant. Rijg de dropveter op de prikker en daarna de 

Tum Tum. Om het af te maken kun je de eetbare ogen 

opplakken of er met een eetbare stift ogen op maken.  

 

 
 Eetsmakelijk! 

 

 

 

MR De Zonnehoek 

Donderdag jl hebben we onze laatste vergadering van het jaar 

gehad met de directie. 

Deze vergadering hebben we de veiligheidsplannen, het SOP 

VSO, de wijzigingen in de formatie en de schoolgidsen 
besproken. 

De MR heeft mee kunnen denken en advies gegeven voor kleine 

aanpassingen, daarna konden we instemmen met deze stukken. 

Fijn om het schooljaar af te kunnen sluiten in de wetenschap dat 
alle belangrijke stukken besproken zijn dit schooljaar. 

Het was een ‘MR jaar’ waarin veel gebeurd en besproken is en een aantal extra 

vergaderingen ingelast zijn. De inzet van onze ‘MR ouders’: Manuela Guerra, Edwin 

Schuilenklopper, Jan ten Hove, Marloes Berndt en Mariska van Valkengoed was van grote 

waarde. We hebben het als personeel van  MR- de Zonnehoek enorm getroffen met deze 
betrokken ouders en daarom via deze weg nogmaals onze grote dank! 
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Directie en team van De Zonnehoek wenst jullie een 

hele fijne vakantie, en we hopen elkaar op 31 augustus 

in goede gezondheid weer te mogen begroeten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief: 
 100% Fifa Field Games 

 Vakantierooster 2020-2021 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 20 september 2020, 

Hartelijke groet, 

Team CSO De Zonnehoek 
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