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Kalender VSO
22 september 2020
25 september 2020
5 oktober 2020
6 oktober 2020
15 oktober 2020
16 oktober 2020
17 oktober 2020 – 25 oktober 2020

Nationale buitenlesdag
Burendag
Dag van de leraar
ABC, start 20.00
MR vergadering
Nieuwsbrief 2
Herfstvakantie

CSO De Zonnehoek algemeen
Vanaf dit schooljaar heeft het VSO zijn eigen nieuwsbrief, wij wensen u veel leesplezier!

VSO De Zonnehoek
Gelukkig konden wij na de zomervakantie weer starten met al onze leerlingen op school.
Wij hebben afgelopen half jaar de verbinding met de leerlingen en collega's erg gemist.
Afgelopen jaar hebben wij ons nieuwe onderwijs vormgegeven en hebben wij veel
verandert en verbetert.
Het was vooral zoeken naar de verbinding tussen alle goede dingen die wij al op VSO de
Zonnehoek doen en een uitdaging om dit duidelijk te beschrijven.
Dit is ons goed gelukt en daarom wij hebben dit jaar een goede start kunnen maken.
Op de ouderavond van 24 november zullen wij u bijpraten over de ontwikkelingen binnen
de school per stroom.
Als ik denk aan verbinding binnen onze school, denk ik dat de volgende zaken van
essentieel belang zijn en op bepaalde gebieden verbetering vraagt:











Verbinding
Verbinding
Verbinding
Verbinding
Verbinding
Verbinding
Verbinding
Verbinding
Verbinding
Verbinding

met de leerlingen
met ouders
met collega's
van verschillende expertises binnen de school
in ons aanbod
met de uitstroomplekken
met externe partners
met God
van SO aan VSO
in communicatie

Vriendelijke groet,
Timo Wolff
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Groepsnieuws BAVO 3
Op maandag 31 augustus startten we met het nieuwe schooljaar en wat was het fijn om
de leerlingen weer live te kunnen begroeten. Bijna alle leerlingen waren er. De eerste 2
weken zijn we prima doorgekomen en er is verteld wat er dit schooljaar allemaal op het
programma staat.
Onze klas bestaat uit 10 fantastische leerlingen, 3 slimme juffen en 1 rare meester
(hahaha).
Helaas kan onze klas nu nog geen stagelopen vanwege het corona virus. Dat betekent
voor Bavo 3 dat ze op de woensdag thuisonderwijs krijgen. Alle leerlingen maken hun
huiswerk goed en leveren dit keurig op de donderdag weer in. Grote klasse!
Dit schooljaar gaan we ook met een speciale app voor de stage werken. Dit is een
primeur en de leerlingen die de snuffelstage gaan doen gaan hiermee werken  We zijn
erg benieuwd!
We wensen alle leerlingen van de Zonnehoek een TOP jaar!!
Zet hem op en en we willen graag deze tip geven:
"Je moet fouten maken wil je kunnen leren" en "Proberen is leren"
Groetjes van ons allemaal,
Henk Jan Hultink

Sectorklassen
De sectorklassen zijn begonnen en tussen de lessen
door hebben we op onze mooie digibord een spel.
Het heet " raar het plaatje" en er werd volop
getekend en geraden. Wat een tekentalenten 🙂
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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
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