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Kalender SO 

Vrijdag 4 december 2020 Sinterklaasviering SO en BEVO 1 

Maandag 7 december 2020 Start thema SO: Kerst 

Donderdag 17 december 2020 Kerstviering met ouders: 19.00-20.30, op 

dit moment kunnen we nog niet 

inschatten of/ en hoe deze viering plaats 

kan vinden 

Vrijdag 18 december 2020 Nieuwsbrief 4 

Zaterdag 19 december 2020 Kerstvakantie 

Maandag 4 januari 2021 Start thema SO: Winter 

Maandag 4 januari 2021 Activiteit: Nieuwjaar met de leerlingen 

 

SO De Zonnehoek  

Tijdens het schrijven van dit stukje voor alweer de 3e nieuwsbrief komt het met bakken 

uit de hemel zetten, de herfst heeft nu echt zijn intrede gedaan.. 
Op hetzelfde moment krijg ik in mijn mail de bevestiging dat de formele toekenning van 

de gemeente Apeldoorn binnen is voor subsidie aan het schoolplein.  

Met deze weersomstandigheden en de watermassa die op het plein ontstaat kan dit niet 

snel genoeg gaan.  

We zijn weer een stap verder op weg naar een nieuw, groen (en watervrij..) schoolplein! 

 

Ook in de school laat de herfst zich zien, en hoe!  

De hal is mooi versierd met bladeren, eekhoorns, kastanjebomen en alles wat er verder 

met herfst te maken heeft.  

Kinderen spelen in de klas onder de ‘paddenstoel’ met kastanjes en sorteren ze in de 

mandjes die daarvoor bestemd zijn of werken met themawoorden van de herfst.  

 

Een heerlijke, maar ook drukke tijd! 

Want ook zal Sinterklaas dit jaar onze school met een bezoek vereren.  

De commissie is druk bezig om alles (corona-proof) te maken om hem en zijn Piet te 

kunnen ontvangen.  

Dit jaar geen groot aankomstfeest in de hal, maar wel een bezoekje aan alle klassen.  

 

In de klassen wordt natuurlijk ook niet stilgezeten en hangt in elke klas een landkaart op 

om te bepalen waar Sint dit jaar nu zal aankomen.  

Want als u het Sinterklaasjournaal volgt zult u natuurlijk wel weten dat dit nog lang niet 

duidelijk is.  

Is de bestemming nu Zwalk?! Of gaan de Sint en zijn Pieten toch naar alle 

burgemeesters en steden toe…? 

U leest het al, ook bij ons thuis is 18u prime time op de bank achter de beeldbuis. 

 

Leuke dingen om naar uit te kijken, maar ook realistisch blijven naar wat wel en niet 

kan.  

Corona blijft aanwezig en heeft invloed op ons allemaal. 

http://www.cso-dezonnehoek.nl/
mailto:info@cso-dezonnehoek.nl
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Soms lukt het met kunst en vliegwerk om vervanging te regelen voor collega’s die zich 

moeten testen.  

Daarbij maken we altijd de afweging of een relatief onbekend gezicht ook de klas kan 

draaien met de bekende juf.  

Helaas is soms ook de keuze van enkele leerlingen thuislaten niet onontkoombaar.  

Dit verdelen we binnen de mogelijkheden en kijken daarbij altijd naar het belangrijkste: 

het kind. 

Fijn dat u zich als ouder/verzorger altijd flexibel en meedenkend in opstelt, dat 

waarderen we enorm! 

 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik over ontmoeting richting de kerst. 

Dit, kunnen we wel concluderen, is helaas nog een illusie.  

Wel hoop ik dat u merkt dat we er alles aan doen om met u in verbinding te zijn en 

zullen we ook hier een passend alternatief voor verzinnen.  

En tot die tijd.. blijf gezond en zorg goed voor elkaar!  

 

Hartelijke groet, 

Niels Goedegebuur 

 

Nieuws uit groep A 

Op 4 november 2020 was het nationaal schoolontbijt.  

Samen bekeken we wat er allemaal voor gezonde dingen op 

tafel stonden. We benoemden alles. Wat weten we al veel! 

We hebben de motoriek geoefend doordat we onze broodjes 

zelf met boter gingen smeren, ook hebben we leuke 

rekenactiviteiten gedaan, door spullen te tellen. De leerlingen 

hebben bijna allemaal een paar dingen geproefd die ze niet 
zo goed kenden, wat waren de juffen trots! 

De sfeer was leuk, iedereen zat lekker te eten en we hebben 

samen genoten van dit gezellige schoolontbijt.  

 

 

 

 

Op 9 november brachten we i.v.m. de Kinderboekenweek een bezoekje aan de centrale 

bibliotheek in de stad. Wat staan daar veel boeken! We lazen er samen één en daar 

stonden heel veel opdrachten in. Welke bewegingen maakt een aap? Hoelang is een 

giraffe? We deden allemaal goed mee. Ook hebben we flink geklommen en geklauterd en 

gingen we van de grote glijbaan. Spannend, maar ook heel erg leuk! We gingen met rode 

hoofden van de inspanning weer terug naar school met de bus. Het was een leuke dag! 

Groeten, team groep A 

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

ʆ ʆ Herfst, herfst wat heb je te koop? Duizend kilo bladeren 

op een hoop! ʆ ʆ 

Die bladeren hadden we in de klas toen meester Marc een 

herfstfeestje kwam maken! 

Wat hebben de kinderen genoten van het thema ‘herfst’! 

Heerlijk knutselen met materiaal uit de natuur, een 

kijkdoos maken, een spinnenweb knutselen met een 

‘kastanje spin’ in het midden, lekker wandelen in het bos, 

woorden oefenen, liedjes zingen over de herfst, en ga zo 
maar door.  

Ze hebben de herfst gevoeld (bladeren, kastanjes, takjes 

en ander herfst materiaal), gehoord (buiten regende het 

en er was een hevige wind), geroken en gezien (in het 

bos).  
 

Nieuws uit groep D 

In groep D komt Marc sinds de herfstvakantie weer 

elke woensdag in de klas. De eerste woensdag 

veranderde onze klas in een herfstbos, want Marc had 

een koffer vol met blaadjes meegenomen! Wat een 

feest was dat. Gooien met de blaadjes, voelen, er op 

zitten, er in liggen, alles kon en mocht.  

 

 

 

 

In de klas hadden we ook een 

herfsttafel en afgelopen week is 

groep D naar het bos geweest om 

daar van alles over de herfst te 

zien, te ruiken, te voelen en te 

ervaren. We liepen zelfs tussen de 

grote herten. Op een mooie 

zoekkaart konden de jongens allemaal dingen zoeken 

die bij de herfst horen. Zowel de juffen als de 

kinderen hebben er erg van genoten! 

 

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

Op woensdag hebben we in groep K geen gymmen of zwemmen 
en is er dus tijd om samen  gezellig te koken en te lunchen. We 
koken een aantal weken achter elkaar hetzelfde. Zo hebben we 
goed gelegenheid om een nieuwe techniek te leren en om diverse 
smaken vaker te proeven. Zo hebben we al heerlijke wraps met 
rauwkost en kipfilet gemaakt. Sommige kinderen smulden meteen 
van al het lekkers wat in de wrap zat, terwijl andere even moesten 
wennen aan een nieuwe smaak. Inmiddels kunnen we ook 
heerlijke tomatensoep maken en werd er gesmuld van 
zelfgemaakte groente omeletten. Nadat we allemaal hebben 

geproefd van het lekkers wat 
we hebben gekookt mogen de kinderen nog brood eten. 
Ze mogen zelf hun brood smeren en snijden. Ook bij de 
lunch introduceren we onbekende producten. Zo hadden 
we laatst heerlijk runder rookvlees met een gekookt 
eitje. Dat vonden de meeste kinderen zo lekker dat we 
dit inmiddels vaker 'op het menu' zetten. Nu het weer 
wat guurder aan het worden is maken we lekkere 
hutspot met kippenrookworst.  

 

Nieuws uit groep L 

Afgelopen weken hebben we in groep L gewerkt rond 

het thema: herfst. 

We hebben veel verschillende dingen gedaan. Zo 

hebben we leren rijmen met herfstwoorden; bladeren op 

kleur gesorteerd (van donker naar licht en omgekeerd); 

mooie knutselwerkjes gemaakt natuurlijk lekker buiten 

gespeeld met alle bladeren. Het meest trots zijn we op 
onze mooie herfstbomen!  

 

 

 

 

 

 

 

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

          

 

Op woensdag 28 oktober ging groep M naar het 

Woudhuizerbos, om de herfstkleuren eens goed te bekijken en 

mooie bladeren te zoeken voor een opdracht.  In het begin 

rende iedereen door het bos maar daarna was er meer oog 

voor de natuur. We zagen ook nog veel paddenstoelen. Vooral 

Samantha was een echte speurneus, ze zag er heel veel. We 

speelden ook nog even verstoppertje en gelukkig vonden we 

iedereen terug! Met de bus en auto weer terug naar school. In 

de middag een opdracht gemaakt met het mooiste blad. Het 

was een leuk uitje, iedereen was enthousiast! 

Hiernaast een voorbeeld van de opdracht. 

 

 

Hoe affirmaties je kind helpen zich krachtig te voelen: Stampen tot het 

waar is…  

Als je vertelt dat je naar de sportschool gaat om je biceps of je bovenbenen  te trainen, 

vindt iedereen dat heel normaal. Als het gaat over het trainen  van je geest, kijken veel 

mensen je eerst een beetje verbaasd aan. 

Toch werkt het net zo.  

Je hersenen zijn een verzameling neurologische verbindingen. Je zou  het kunnen zien 

als een spier in je hoofd. Gebruik je zo’n verbinding  vaak, dan wordt deze sterker. 

Daardoor zullen je hersenen ’m nog vaker  gaan gebruiken, want je hersenen zijn lui en 
kiezen altijd de weg van  de minste weerstand. 

Het helpt dus om verbindingen te trainen waar je iets aan hebt.  Eén van de krachtigste 

manieren om dit te doen is met behulp van affirmaties. Dat zijn positieve, 

bekrachtigende teksten die je helpen je  beter te voelen over jezelf of de situatie. Je kunt 

ze zien als tegenpolen  van de negatieve gedachten die je al heel lang over jezelf gelooft  
(vanwege, jawel, een supersterk neuropad).  

Kinderen vinden affirmeren geweldig. En al helemaal wanneer je het combineert  met 

bewegen.  

1. Ontdek welk thema een affirmatie kan gebruiken  

http://www.cso-dezonnehoek.nl/
mailto:info@cso-dezonnehoek.nl
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a. Misschien heeft je kind ergens zorgen of twijfels over. Misschien  komt er 

iets spannends aan. Kies  dan dat gebied.  

2. Maak samen een krachtige affirmatie  en laat je kind kiezen 

a. Het helpt om te beginnen met: 'Ik hou van mezelf en ik vind  mezelf leuk.' 

Dat wordt dan bijvoorbeeld: 'Ik hou van mezelf en ik vind mezelf leuk tijdens gymles.'  

Of: 'Ik hou van mezelf en ik vind mezelf leuk als ik het weekend bij papa slaap en 

doordeweeks bij mama.'  

'Ik hou van mezelf en ik vind mezelf leuk als ik de dansvoorstelling spannend vind.' 

'Ik hou van mezelf en ik vind mezelf leuk als ik het moeilijk vind dat ik een nieuw 
broertje heb.' 

3. Maak er een ritmische beweging bij  

Leer je kind dit te doen:  

 Maak van je rechterhand een vuist en strek bij je linkerhand alle vingers, tot het 

een plat vlak wordt.  

 Tik snel achter elkaar met de zijkant van je vuist (dus waar de pink zit) twee keer 

op de palm van je linkerhand.   

 Wissel dan in een fractie van een seconde van hand: rechts wordt plat en links 

wordt een vuist.  

 Tik dan twee keer met je linkerhand op de palm van je rechterhand.  

 En nu weer andersom en in hoog tempo: stoemstoem, stoemstoem, stoemstoem. 

Laat je kind tenminste dertig seconden of langer achter elkaar stampen met zijn handen 
en de affirmatie hardop uitspreken.  

Door de stimulatie van je handpalmen, prikkel je je zenuwstelsel. Daardoor worden je 

hersenen alerter en komt  de nieuwe boodschap beter binnen.  Je zet als het ware je 
onderbewuste open voor het nieuwe verhaal. 

Kinderen vinden stampend affirmeren vaak heel leuk en staan het met een grote 

glimlach te doen. 

4. Maak er een gewoonte van 

Uit: de glimlach van een kind 

 

Doet uw kind al mee met kunst en cultuur? 

Binnen Apeldoorn en omgeving zijn er een groot aantal clubs en verenigingen met 

aanbod voor kinderen met een beperking.  Het aantal sportclubs is vele malen groter dan 

het aantal clubs op gebied van kunst en cultuur. Heel jammer want heel veel leerlingen 

beleven veel plezier aan tekenen, schilderen, dans, muziek, multimedia etc. Om erachter 

te komen wat er nodig is om kinderen en jongeren wel mee te laten doen hebben we met 

een aantal partners binnen Apeldoorn een enquête opgesteld. De uitkomsten hiervan 
gebruiken we om bestaand aanbod te verbeteren en nieuw aanbod op te zetten.  

Wilt u ons alsjeblieft helpen door deze korte enquête in te vullen, alvast heel erg 
bedankt!!!  

http://www.cso-dezonnehoek.nl/
mailto:info@cso-dezonnehoek.nl
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https://nl.surveymonkey.com/r/EnqueteKomCultuuractiviteiten  

Truus Hermkens 

 

Club in de spotlight!!! 

Dit keer aandacht voor scouting, in dit geval een Apeldoornse club 

maar scouting is op veel meer plaatsen actief ook met een speciale 
groep voor onze leerlingen.  

Meer dan 4.000 kinderen met een beperking doen iedere week 

gewoon mee aan het Scoutingspel. Bij Scouting kun je immers van 

alles doen en leren, ook als je een beperking hebt. Gewoon waar 

mogelijk, speciaal waar nodig. Een groep of leeftijdsgroep voor scouts met een beperking 

biedt de mogelijkheid om op een eigen manier en met de noodzakelijke begeleiding en 
verzorging het spel van Scouting te kunnen spelen.  

Het Scoutingspel biedt kinderen met een beperking unieke kansen om zich te 

ontwikkelen en vrienden te maken. Scouting streeft ernaar zoveel mogelijk kinderen met 

een beperking deze kans te geven, want in een Scoutinggroep is het gezellig. Je hebt er 

echte vrienden met wie je veel lol maakt en allerlei spannende avonturen beleeft. Samen 

ondernemen kinderen en jongeren uiteenlopende activiteiten en leren zo nieuwe dingen 

over de wereld om hen heen, maar ook over zichzelf. In een Scoutinggroep voelt een 

kind zich veilig en mag het zichzelf zijn. Daardoor verlegt 

het kind zijn grenzen en ontdekt het steeds meer wie het 

is en welke mogelijkheden het heeft. 

In Apeldoorn heeft scoutinggroep Marca Poldro een 

speciale groep voor kinderen met een beperking. Een 

kleine groep met heel veel enthousiaste begeleiding. 

Deze begeleiding bekijkt samen met ouders en kind wat 

er mogelijk is en men past, indien mogelijk, het 
programma daarop aan. 

Ze draaien om de week op zaterdag van 13.00-16.00 uur. De groep heeft dan de blokhut 

voor zichzelf dat betekent volop ruimte om op ontdekking te gaan. Het programma is 

heel divers en wordt op een speelse gestructureerde manier aangeboden. Er wordt goed 

gekeken naar elke deelnemer en doordat er heel veel begeleiding aanwezig is, is het 
programma voor iedereen uitdagend maar zeker ook haalbaar. 

Ze hebben nog ruimte voor nieuwe leden, heeft uw zoon/dochter belangstelling laat het 
even weten dan maken we een afspraak om een keer mee te gaan draaien. 

Truus Hermkens, telefoonnummer: 0644024688 
t.hermkens@cso-dezonnehoek.nl 

 

Vrijetijdsbesteding voor mijn kind, maar kan ik dat wel betalen… 

Lekker sporten, meedoen aan muziekles of misschien wel dansen of op scouting, dat wil 

toch bijna ieder kind. Gelukkig is er ook voor onze leerlingen heel veel mogelijk, er zijn 

http://www.cso-dezonnehoek.nl/
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aangepaste sport en cultuur verenigingen en ik help u heel graag bij het vinden van een 
passende plek voor uw kind. 

Soms komt het voor dat ouders niet met die vraag bij me komen omdat er te weinig geld 

is om zoon of dochter mee te laten doen. Dat is jammer want heel vaak blijken er 

mogelijkheden te zijn om toch mee te doen. In Apeldoorn is Stichting Leergeld actief en 
een aantal omliggende gemeenten werkt met het Jeugd Sport en Cultuur Fonds.  

Heel vaak blijkt dat zij de kosten voor de club of vereniging op zich nemen en dat uw 

kind dus gewoon mee kan doen. Soms ook helpen ze bij aanschaf van een 

(tweedehands) fiets een Chromebook als uw kind naar het VSO gaat of de kosten van 

een kamp of schoolreisje. 

Schroom niet om een berichte te sturen als ik u hierbij eventueel kan helpen. 

Mijn mailadres is t.hermkens@cso-dezonnehoek.nl  

Bellen mag natuurlijk ook via 0644024688 

Vriendelijke groet,  
Truus Hermkens 

 

Bijlagen 

• Eu Schoolfruit, ouderbrochure 2020 
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