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Kalender SO 

17 oktober 2020 – 25 oktober 2020 Herfstvakantie 

26 oktober 2020 Studiedag SO: leerlingen zijn vrij 

27 oktober 2020 Thema onderbouw: Herfst 

28 oktober 2020 Hoofdluiscontrole 

29 oktober 2020 De inloopochtend met ouders gaat 

niet door 

29 oktober 2020 Thema avond Autisme Steunpunt: 

Ass. & Gezin gaat niet door vanwege de 

maatregelen rondom corona 

4 november 2020 Nationaal schoolontbijt 

5 november 2020 Studiedag SO: leerlingen zijn vrij 

10 november 2020 (P)MR vergadering 

11 november 2020 Sint Maarten 

16 november 2020 Start thema: Sinterklaas 

20 november 2020 Nieuwsbrief 3 

 

En toen… 

En toen was het al weer herfstvakantie. Waar dagelijks de (corona)wereld om ons heen 

steeds onrustiger wordt, lukt het de kinderen en personeel om de rust in school te 

bewaren. Soms lijkt het zelfs of er niks aan de hand is.  

Gelukkig is iedereen binnen school nog steeds gezond en weten we met creatieve 

oplossingen zoveel mogelijk alles normaal te doen lijken. Maar ook binnen school is het 

gemis van het gewone contact, onderling, maar zeker ook met u als ouders. Waar we 

altijd met veel trots u willen laten zien wat de kinderen gemaakt hebben tijdens het 

thema, is daar nu geen ruimte voor. Het kennismaken, een leerling plan bespreking, een 

inloopochtend, ontmoeten..  
Voor ons als school, maar voor u als ouders onderling zal dat zeker ook een gemis zijn. 

Vooruitkijkend over de herfstvakantie heen gaan we de donkere dagen in richting de 

Kerst. Het lijkt nog ver weg maar voor je het weet is het zover. Dit jaar zal ontmoeting 

op een andere manier plaatsvinden. Op dit moment wordt er al hard over nagedacht om 
te kijken of we hier op school toch iets met u voor kunnen organiseren.      

En toen..  

Dit was het thema van de afgelopen kinderboeken week. Ik hoop dat u in deze 

nieuwsbrief leuke inkijkjes krijgt in wat de kinderen gemaakt hebben. En is het niet via 

deze weg, dan zal het zeker via de schoolapp met u gedeeld zijn.  

Ik wens u een goede vakantie toe! 

Hartelijke groet, 

Niels Goedegebuur 
 

http://www.cso-dezonnehoek.nl/
mailto:info@cso-dezonnehoek.nl
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Buitenlesdag bij groep A 

Afgelopen 22 september was de nationale buitenlesdag. Ook groep A is naar buiten 

geweest voor hun/een les. Lekker spelenderwijs leren in de frisse lucht! De leerlingen 

mochten op de grond gaan liggen en een ander klasgenootje heeft zijn/haar lichaam 

omgetrokken. Vervolgens hebben we alle lichaamsdelen benoemd en daarna hebben ze 

het lichaam aangekleed met echte kledingstukken. Tot slot was er ook tijd om lekker te 
tekenen op de grond.  

 

Sportief nieuws 

In de bijlage een flyer van de sportinstuiven die in de herfstvakantie georganiseerd worden door de 
afdeling sportstimulering van Accres Apeldoorn. 

Het zijn leuke en sportieve ochtenden/middagen waar een deel van onze SO leerlingen aan deel 
zouden kunnen nemen, maar de leerlingen van Bavo 1 & 2 kunnen waarschijnlijk ook in aanmerking 
komen om mee te doen. 

Het aanmelden kan alleen online, zie hiervoor de flyer. 

 

Kinderboekenweek 

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: En toen?  

De onderbouw heeft het thema ‘in de tijd van Opa en oma 

gekozen’. We hebben de gebaren geleerd die horen bij opa 

en oma. Er stonden zelfs oude telefoons en typemachines in 

de school waar de kinderen ook echt mee mochten spelen.  

http://www.cso-dezonnehoek.nl/
mailto:info@cso-dezonnehoek.nl
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In groep B maakten de kinderen ook een klein uitstapje naar de tijd van de 

dinosaurussen. Daar hebben ze een zandtafel met stokken, houten schijven, bomen en 

dinosaurussen om het landschap na te bouwen. 

 

In de bovenbouw hebben we gekozen voor het thema: Het Romeinse rijk. De leerlingen 

vinden dit een heel interessant en boeiend onderwerp. Bij dit thema komen 

verschillende, soms best moeilijke woorden, aan de orde, zoals legioen, amulet, villa, 

badhuis en mozaïek.  Jolanda Koster heeft een echte mozaïek hoek gemaakt in de gang 
van de bovenbouw. Daar kunnen de leerlingen hun eigen mozaïek werkje maken.  

 

         

 

 

Buitenlesdag groep M 

Ook groep M heeft meegedaan aan de buitenlesdag. De rekenles was deze keer niet 

binnen maar buiten. Behalve rekenen moest er dit keer ook gerend worden. Dus tegelijk 
bezig zijn met het hoofd en het lijf.  

           

 

 

http://www.cso-dezonnehoek.nl/
mailto:info@cso-dezonnehoek.nl
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Nieuws uit groep M 

In groep M zijn we ook heel druk bezig met het thema: Het Romeinse rijk. In de klas 

hebben de leerlingen met Suzan al hele mooie schilden gemaakt  en bij Saskia zijn ze 

Romeinse kleding aan het maken.  

Ook hebben we de Romeinse cijfers geleerd en hebben we onze naam geschreven in het 
Latijns.  

       

 

 

 

Nieuws van MR De Zonnehoek 

Na een lange periode van vergaderen via Teams vanwege de 

maatregelen rondom Corona konden we op 17 oktober het 
schooljaar ‘live’ starten! 

Voorafgaand aan de MR- vergadering aten we gezamenlijk met 

de OR leden van het SO en de directie. De MR en OR hebben 

binnen een school andere verantwoordelijkheden, maar contact 

met elkaar vinden wij erg belangrijk. Er zijn dit jaar een viertal ouders die op de SO de 
ouderraad willen vormen. 

Niels gaf, namens de directie, aan dat hij er zo trots op is dat onze school zoveel ouders 

heeft die een actieve rol willen spelen. De MR is hierin ook een mooi voorbeeld: 5 ouders 

die zich al jarenlang inzetten om samen met de personeelsgeleding en de directie een 

passend beleid te willen neerzetten.  

Binnen de MR is de mening van ouders belangrijk, zij kijken met een andere blik (vanuit 
ouders en leerlingen) naar beleid en beleidskeuzes. 

Voor dit schooljaar staan er weer de nodige vergaderingen gepland, via De Nieuwsbrief 
houden we iedereen natuurlijk op de hoogte. 

Deze vergadering heeft de MR onder andere ingestemd met: de preventieplannen en 

jaarplannen SO en VSO, de begroting van de VSO-ouderraad. Jaarlijks moeten we als MR 

de volgende documenten aanleveren en goedkeuren: jaarverslag, activiteitenplan en 

huishoudelijk reglement van de MR.  Het MR- jaarverslag en het activiteitenplan zijn als 

bijlage bij deze nieuwsbrief toegevoegd. 

http://www.cso-dezonnehoek.nl/
mailto:info@cso-dezonnehoek.nl
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Nieuws uit groep C 

En toen…..in groep C 

Het thema van de Kinderboekenweek is deze periode: En toen…. 

Wat hebben we daar al veel over geleerd in groep C! Een paar dingen willen we u 

vertellen. 

We hebben gezien hoe we er zelf uitzagen toen we jonger waren en dat vergeleken met 

hoe we er nu uitzien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben allemaal spulletjes van vroeger verzameld (zo leuk al die betrokken ouders!). 

Ze staan op onze themakast en in de poppenhoek. De poppenhoek lijkt met de oude 

telefoon, een kanten kleedje en een ouderwetse koektrommel wel op de huiskamer van 

oma. Als we onszelf dan ook nog verkleden met een omslagdoek, hoedje en tasje is het 

spel compleet! 

Van één van onze oma’s kregen we een filmpje dat zij een lekker stukje appeltaart at. 

Maar dat kunnen we zelf ook maken, dachten wij. Mét de lekkere appeltjes die we van 

Sophia hadden gekregen. 

Iedere leerling had zijn of 

haar aandeel met spullen 

zoeken (wat heb je eigenlijk 

nodig om een appeltaart te 

bakken?), snijden, kneden 

en roeren. En natuurlijk 

hebben we de appeltaart 

geproefd. Nou, die was 

heerlijk!! 

En zo doen we veel leuke 

dingen en leren we veel in 

groep C. 

Tot de volgende keer! 

 

 
 

 

 

Johaily toen en 
nu 

http://www.cso-dezonnehoek.nl/
mailto:info@cso-dezonnehoek.nl
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Club in de spotlight!!! 

Vanaf nu plaatsen we in elke nieuwsbrief een club of vereniging met een mooi aanbod 

voor onze leerlingen in de spotlight. Vandaag bijt Dansclub MDC 
uit Vaassen het spits af! 

Mocht u vragen hebben over deze club of heeft u een andere 

vraag over vrijetijdsbesteding voor uw kind neemt u dan even 

contact met mij op per telefoon 0644024688 of per mail 
t.hermkens@cso-dezonnehoek.nl  

Op vrijdag 2 oktober is Dansgroep MDC gestart met dansles voor 

kinderen( leeftijd ongeveer 8-14 jaar)met autisme, ADHD of een 

(lichte) verstandelijke beperking, genaamd DanceXtra.  

Iedere week van 18.00 – 18.45 uur, in de MDC dansstudio aan de Veenweg 19a 
te Vaassen. 

Dansgroep MDC uit Vaassen is sinds 3, 5 jaar actief in de regio. Samen met een 

gediplomeerde dansdocent en tevens gediplomeerd Psychomotorisch Therapeut, Lonneke 

van Weerdenburg start deze speciaal ontwikkelde dansles. Met deze les hopen ze nog 

meer mensen enthousiast te maken voor het dansen.  

Kinderen mogen altijd 2 gratis proeflessen komen volgen, zonder enige verplichting. 

Met dit  filmpje stelt de dansdocent Lonneke zich voor en vertelt over 

de DanceXtra: https://www.facebook.com/watch/?v=1254491838230406&extid=DSFS1
n2NSWpxF3Xj. 

Op de  website van MDC vindt u alles over deze les via onderstaande 
link: https://www.dansgroepmdc.nl/danslessen/dancextra-8-14-jaar/. 

Gelukkig heeft een van de leerlingen van De Zonnehoek de weg 

naar deze dansclub al gevonden maar daar kunnen er nog best 

een paar bij!!! 

Dus wil je lekker dansen en bewegen in een gezellige, 

persoonlijke sfeer kom dan zeker een kijkje nemen. Wel fijn als je 
je van tevoren even aanmeldt bij nienke@dansgroepmdc.nl  

 

Schoolmelk/ schoolfruit 

Elk jaar krijgen we twintig weken per jaar drie stuks groente en fruit voor alle leerlingen 

en ook dit jaar zijn we weer ingeloot, vanaf 9 

november wordt er weer elke week geleverd. 

Dit jaar komt daar nog schoolmelk bij. Vanaf 2 

november krijgen we wekelijks drie porties 

melk/karnemelk voor elke leerling. Na elke drie 

weken wordt dit afgewisseld met een week 

yoghurt. Er wordt ook een koeling aangeleverd 

zodat we de zuivelproducten verantwoord 
kunnen bewaren.  

http://www.cso-dezonnehoek.nl/
mailto:info@cso-dezonnehoek.nl
https://www.facebook.com/watch/?v=1254491838230406&extid=DSFS1n2NSWpxF3Xj
https://www.facebook.com/watch/?v=1254491838230406&extid=DSFS1n2NSWpxF3Xj
https://www.dansgroepmdc.nl/danslessen/dancextra-8-14-jaar/
mailto:nienke@dansgroepmdc.nl


  16 oktober 2020  

 

  Nummer 2 

 

  De Nieuwsbrief SO 
 

 

SO Citroenvlinder 77,7323 RC, Apeldoorn, tel: 055-5340741 
www.cso-dezonnehoek.nl e-mail: info@cso-dezonnehoek.nl 

7 

Twintig weken lang een mooie bijdrage aan een gezond voedingspatroon voor alle 

leerlingen. We streven dan ook naar zoveel mogelijk 3 vaste groente/fruit/zuivel dagen in 
de klas (eventueel aan te vullen met kraanwater).  

Samen op weg naar een gezonde leefstijl!! 

 

Enquête voor ouders van kinderen met een beperking of 

ontwikkelingsstoornis 

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) wil een beter beeld krijgen van de ervaringen 

van kinderen met een beperking en/of ontwikkelingsprobleem over zwemlessen, 

zwemmen en zwemveiligheid.  

Lesgevers en zwembaden hebben het vaak over deze kinderen, maar ze vinden het 

belangrijk om ook de mening van ouders en kinderen zelf te horen. Wil je jouw 

ervaringen met de NRZ delen door de vragenlijst in te vullen?  

Door er achter te komen wat jullie ervaringen zijn kan de NRZ beter bepalen hoe ze 

zwemlessen verder kunnen verbeteren en kunnen ze onderbouwen waarom deze 

doelgroep (extra) aandacht verdient. 

Link naar de vragenlijst 
 

Dag van de Mantelzorg Apeldoorn: 14 november 

Corona maakt alles anders. Ook de Dag van de Mantelzorg in Apeldoorn. Juist nu is een 

hart onder de riem voor mantelzorgers hard nodig. Daarom organiseert de werkgroep ‘de 

week van de Mantelzorg Apeldoorn’ dit jaar voor mantelzorgers op zaterdag 14 november 

twee interactieve theatervoorstellingen die via een Zoom - livestream te volgen zijn.  

We nodigen u van harte uit om via een 

livestream de voorstellingen van Theatergroep 

Bint bij te wonen  

 Middagvoorstelling, 15.30 uur:  

“Overeind” Een interactieve voorstelling waar met humor en herkenning het dagelijkse 
leven van mantelzorgers vertolkt wordt.  

Hoe zou het zijn als je ineens voor je partner moet zorgen? Zou jij je moeder in huis 

nemen als ze niet meer zelfstandig kan wonen? En hoe blijf je zelf overeind als je 

intensief zorgt voor een ander? ‘Overeind’ maakt de dilemma’s en zorgen waar 
mantelzorgers mee te maken krijgen voelbaar. 

http://www.cso-dezonnehoek.nl/
mailto:info@cso-dezonnehoek.nl
https://nl.surveymonkey.com/r/onbeperktzwemmen
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De voorstelling is gemaakt op basis van ervaringsverhalen van mantelzorgers en geschikt 
voor iedereen die wel eens voor iemand zorgt. 

Avondvoorstelling, 19.30 uur:  

Die andere ouders doen ook maar wat.  Special! Opvoeden en ouderschap van zorg-
intensieve kinderen. 

Een herkenbare en pakkende voorstelling die ouders van kinderen die net dat beetje 

extra vragen zeker zullen herkennen. Maar hoe doe je het eigenlijk, dat opvoeden? Hoe 

vaak heb je het over de worsteling om het goed te doen? Over de ontroering, de 

verwondering en de trots wanneer je weer een stapje verder komt of je kind je ineens 
verrast? En wat doe je met alle goed bedoelde adviezen die je krijgt? 

Deze speciale theatervoorstelling is mede georganiseerd door een werkgroep van 

moeders (Ingeborg, Regine, Angela en Yvette)  van kinderen met intensieve zorg en het 

speciaal onderwijs De Zonnehoek. 

Aanmelden kan vanaf 17 oktober t/m 12 november via 

www.dekap.nl/mantelzorg/dagvandemantelzorg, via een link kunt u de voorstellingen 
bijwonen. 

 

Bijlagen 

• Flyer sportinstuiven herfstvakantie 

• MR jaarverslag  

• MR activiteitenplan 
• Uitnodiging dag van de mantelzorg 

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

