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Kalender SO 

22 september 2020 Nationale buitenlesdag 

25 september 2020 Burendag 

28 september 2020 Start thema: 

Kinderboekenweek ‘En toen…’ 

30 september 2020 – 11 oktober 2020 Start Kinderboekenweek 

5 oktober 2020 Dag van de leraar 

6 oktober 2020 ABC, start 19.30 

16 oktober 2020 Nieuwsbrief 2 

15 oktober 2020 MR vergadering 

17 oktober 2020 – 25 oktober 2020 Herfstvakantie 

 

CSO De Zonnehoek algemeen 

Vanaf dit schooljaar heeft het SO zijn eigen nieuwsbrief, wij wensen u veel leesplezier! 

 

SO De Zonnehoek  

We zijn al weer drie weken begonnen op school en ondanks alle omstandigheden van 

corona en testen kunnen we zeggen….we zijn goed gestart! Alle kinderen beginnen 

steeds meer hun plekje te vinden in de (nieuwe) klas. Wat fijn om te zien dat ze met 
plezier weer naar school komen.   

Ook voor ons is het dagelijks passen en meten qua dagprogramma wat wel en niet kan. 

Zwemmen is inmiddels weer begonnen voor bijna alle klassen, en ook de vakdocenten 

geven weer lessen binnen de school. Allemaal onder strikt genomen maatregelen, maar 

het kan!  

Voor u als ouder is het ook een bijzondere tijd. Uw kind gaat misschien wel voor het 

eerst naar school of de Zonnehoek is nog helemaal nieuw voor hem/haar. Wat is het dan 

jammer dat het contact niet kan zijn zoals we graag willen. We hopen dat u toch zoveel 

mogelijk meekrijgt van de ervaringen die ze beleven op school en via verschillende 

manieren brengen de klassenteams u hiervan op de hoogte. Hopelijk heeft u kunnen 

genieten van de filmpjes, teams-overleggen of zelf gemaakte klassenkrant ter 
kennismaking!  

Volgende week dinsdag is het Nationale Buitenlesdag en hebben we een klein feestje op 

het schoolplein van de bovenbouw waar u inmiddels als van op de hoogte bent gebracht. 

Het startsein voor een nieuw, groen schoolplein! Met alle kinderen van De Zonnehoek en 

Het Kroonpad zullen we dit moment feestelijk inluiden. Alle kinderen mogen in het groen 
naar school komen!    

Hartelijke groet, 

Niels Goedegebuur, adjunct-directeur SO   

 

http://www.cso-dezonnehoek.nl/
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Nieuws uit groep A 

Het schooljaar is gestart met het thema: “Mijn familie en 

ik”.  Met de kinderen hebben we verschillende activiteiten 

gedaan zoals het liedje van “Dit ben ik” gezongen met 

ondersteuning van gebaren. Onze ouders hebben ons 

geholpen met het versturen van foto’s van papa’s, mama’s, 

broers of zussen. Deze foto hebben de kinderen geknipt en 

geplakt in een zelf ingekleurd huis. Daarnaast hebben we het 

liedje van “Waar woon jij?” gehoord. De leerlingen kunnen 
vertellen: “Ik woon in een… “  

Deze weken hebben we veel aandacht gegeven aan het 

kennismaken met elkaar, groepsvorming en herkennen van 

emoties. Aan de hand van het boek van “Het 

kleurenmonster” hebben we de emoties benoemd: blijdschap 

(geel), boosheid (rood), verdriet (blauw), angst (zwart), 
kalmte (groen) en verliefd  (roze).  

Samen met juf Laura zijn we afgelopen vrijdag met de hele klas naar de kinderboerderij 

in de buurt. Wij genieten nog van het goed weer! 

 

Nieuws uit groep C 

Na een lange vakantie was het weer tijd om naar 

school te gaan! Niet alleen de leerlingen maar ook 

bijna alle juffen zijn nieuw in groep C! Maar wat 

hebben we het gezellig met elkaar!! Liedjes 

zingen, werken met ontwikkelingsmateriaal, 

gymmen en wandelen we doen het met ontzettend 

veel plezier!! De leerlingen zijn al helemaal 

gewend zo ontzettend knap!! Ze weten hun tafel 

en stoel al te vinden!! 
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Dit schooljaar zijn we gestart met het thema “Kleurenmonster gaat naar school”. Alle 

lesonderdelen proberen we hierop aan te sluiten. Natuurlijk ontbreekt de thema kast 

niet! Hieronder hebben we een foto geplaatst van onze themakast! Het beloofd een 

gezellig schooljaar te worden! Wij hebben er zin in! 

Groetjes Juf Anne, juf Celine, juf Sanne, juf Hilda en juf Susan    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep D 

In groep D zijn we weer fijn gestart na de zomervakantie! Alle jongens lieten merken dat 

ze het heel fijn vonden om weer naar school te gaan. Vanaf dag 1 pakken ze het ritme zó 

weer op, de kanjers. 

We werken over het Kleurenmonster. Het Kleurenmonster heeft verschillende kleuren 

voor verschillende emoties. Zo is hij bijvoorbeeld rood als hij boos is, blauw als hij 

verdrietig is, geel als hij blij is en zwart als hij bang is.  

Met de leerlingen oefenen we de kleuren en de emoties. Zoals jullie kunnen zien, gaat dit 

al heel goed! 
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ANWB: weer naar school 

Weer naar school!  

Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n 

zomervakantie lijkt iedereen weer 10 cm gegroeid! 

Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat 

loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school 

mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en 

gaat u dit schooljaar juist extra aandacht besteden 
aan het leren fietsen?  

Om goed te leren fietsen moet  er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo 

krijgen kinderen  controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in 
het verkeer.  

Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een 

prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in 
het verkeer niet anders.  

Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze 

met hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.  

Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels 

in het verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze 
jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers.  

Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, 

vakantie en vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, 

informatie en advies. In dat kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en 
medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.  

• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets 

regelmatig na.  

• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij 

fietsongevallen. 

• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het 

verkeer is een bron van gevaar.  

• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.  

• Laat u niet afleiden, wees alert. 

• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.  

• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen 

als u er niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.  

 

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit 

schooljaar! 
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Week van de mantelzorg 

 
Mantelzorger….wie…ik…… 

 

Bij mantelzorgers wordt er vaak gedacht aan oudere mensen die voor hun zieke partner 

zorgen of aan mensen die hun bejaarde ouders ondersteunen maar er zijn nog zoveel 

meer soorten van mantelzorg. De jonge mantelzorgers, kinderen vaak nog, die een stuk 

zorg op zich nemen voor een zieke ouder, een kwetsbaar broertje of zusje. Ook de 

ouders van zorgintensieve kinderen zijn mantelzorgers.  

Tijdens de week van de mantelzorg besteden we extra aandacht aan al deze mensen die 

zich telkens weer inzetten voor de mensen om zich heen. Tijdens deze week brengen we 

de belangen van al deze bijzondere mensen onder de aandacht bij werkgevers, scholen 

en de politiek  om te zorgen dat er een stukje meer begrip komt. 

 

Daarnaast willen we al die mantelzorgers in het zonnetje zetten tijdens de week van de 

mantelzorg.  Special voor ouders van zorgintensieve kinderen organiseren wij dit jaar 

een herkenbare interactieve theatervoorstelling in de Grote Kerk in Apeldoorn. 

Door de corona maatregelen kunnen er helaas veel minder mensen live aanwezig zijn 

maar we zorgen ook voor een live stream zodat u ook van uit huis mee kunt kijken. 

 

In de Grote Kerk beschikken  we over 200 plekken geheel volgens de corona richtlijnen. 

Opgeven kan pas vanaf begin oktober maar voor ouders van Het Kroonpad/De 

Zonnehoek maken we graag een uitzondering. 

Wilt u er bij zijn stuur dan vast even een berichtje naar t.hermkens@cso-dezonnehoek 

dan houden we een plekje voor u vrij!  

Voor verdere informatie: zie de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 

Wooninitiatieven voor ouders van een zorgintensief kind 

Bij vrijwel iedere ouder speelt in het achterhoofd wel eens de vraag, nu woont mijn kind 

nog thuis, maar later, wat is er dan mogelijk, wat is passend voor ons kind. Voor een 

aantal ouders is dit wellicht nog heel ver weg andere ouders zijn wellicht al verder met 
het kijken naar mogelijkheden. 

Het opzetten van een eigen wooninitiatief is een mogelijkheid, maar wat komt daar zo al 

bij kijken, hoe vind ik andere gelijk gestemde ouders, hoe zorgen we dat het financieel 

mogelijk word…. 

Daarom organiseren wij in samenwerking met MEE Veluwe en een groep betrokken 
ouders van een zorgintensief kind onderstaande thema avond. 

Voor verdere informatie: zie de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
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Inlooptraining G-voetbal Loenermark 

 

De G-voetballers zijn inmiddels weer 

begonnen met het nieuwe voetbalseizoen. 

Zowel de jeugdspelers als de seniorenspelers 

zijn gelukkig allemaal weer van de partij na 

een lange zomer en/of corona stop. 

De groep spelers is een sportieve en leuke 

groep voetballers bij elkaar. Beide teams 

kunnen echter nog wel wat versterking van 

een aantal enthousiaste voetballers gebruiken! 

Daarom wordt er op vrijdag 2 oktober een 

inlooptraining georganiseerd.  

Heb je een beperking? Hou je van voetballen? 

Kom dan vrijdag 2 oktober vrijblijvend een 

keertje mee trainen om te kijken of voetballen 
bij vv Loenermark iets voor jou is.  

Voor het G-Voetbal geldt: “Normaal wat normaal kan, speciaal waar nodig”! Iedereen 

met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking vanaf ongeveer 6 jaar kan 

voetballen bij Loenermark. Er is geen boven leeftijdsgrens.  

Wij proberen door voetbaltraining en het spelen van wedstrijden de conditie, de mentale 

weerbaarheid en de motoriek te verbeteren. Maar het allerbelangrijkste is dat de spelers 

onderling veel plezier beleven. Dat zij uitkijken naar de komende training en 

wedstrijd.  Spreekt dit je aan? Kom dan langs bij de inlooptraining. De training start om 

18.45 uur en duurt tot 19.45 uur. Uiteraard wordt er getraind met inachtneming van de 
richtlijnen van RIVM. Graag tot dan! 

 

 

Bijlagen 

• Week van de mantelzorg 

• Wooninitiatieven voor ouders van een zorgintensief kind 
• Aankondiging nieuw schoolplein 

 

http://www.cso-dezonnehoek.nl/
mailto:info@cso-dezonnehoek.nl

