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Kalender VSO
17 oktober 2020 – 25 oktober 2020
26 oktober 2020
29 oktober 2020

6 november 2020

10 november 2020
11 november 2020

13 november 2020
20 november 2020

Herfstvakantie
Studiedag: leerlingen vrij
Lezing ASS en gezin door het
Autismesteunpunt Apeldoorn gaat niet
door vanwege de maatregelen rondom
corona
Introductie nieuw Kunst en Cultuur
aanbod + viering identiteit
Opening nieuwe expositie “Aut of the box”
(P)MR vergadering
Rondleiding langs de snuffelstages, gaat
niet door vanwege de maatregelen
rondom corona
Korfbaltoernooi, gaat niet door vanwege
de maatregelen rondom corona
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Nieuws vanuit de directie
Geachte ouders,
Gelukkig konden wij na de zomervakantie weer starten met een volle school en hebben
wij tot op heden geen klassen naar huis moeten sturen. Dit komt onder andere doordat
wij samen ons best doen om de school zo veilig mogelijk te houden voor de leerlingen en
personeel. En door ons aan de maatregelen te houden en wijs om te gaan met de
hygiëne en ziekteverschijnselen.
Laten wij dit met elkaar volhouden en onze eigen verantwoordelijkheid pakken.
“Samen krijgen wij Corona onder controle”
In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de zaken die spelen binnen VSO De
Zonnehoek.
Vriendelijke groet,
Timo Wolff

Jaarkalender
Door de ontwikkelingen rond Corona hebben wij een aantal zaken op de kalender helaas
moeten schrappen.
-

29 okt. Lezing Ass en gezin van het Autisme Steunpunt
11 nov. Rondleiding langs de snuffelstages
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-

13 nov. Korfbaltoernooi. Twello
Snowcamp zal dit jaar niet georganiseerd kunnen worden. (Zomerkamp nemen
wij later een beslissing over)
De Kerstmarkt met ouders zal niet georganiseerd kunnen worden. Er zal een
vervangend programma voor de leerlingen binnen onze school worden
georganiseerd.

Corona maatregelen in de school
Door Corona zijn er een aantal zaken die anders gaan binnen de school, ik zet deze nog
even op een rijtje voor u.
-

Leerlingen en personeel houden zich aan de landelijke richtlijnen van het RIVM.
Leerlingen en personeel dragen een niet-medisch mondkapje in het
schoolgebouw. Het klaslokaal en buiten uitgezonderd.
Leerlingen en personeel volgen de looproutes in de school
Leerlingen en personeel desinfecteren handen bij het betreden van de school.
Ouders en externen zijn bij urgente zaken welkom op school. Een bezoeker dient
altijd een registratieformulier in te vullen bij het betreden van het gebouw.
Na de Gym wordt er niet gedoucht. (Omdat de douches niet tussen elke les
worden gereinigd.)
Leerlingen die een langere tijd thuis moeten blijven (meer dan een week) krijgen
huiswerk aangeboden en zullen wekelijks contact hebben met de leerkracht.
Indien een klas thuis moet blijven omdat de leerkracht ziek is en niet vervangen
kan worden, zullen wij proberen thuisonderwijs aan te bieden.

Communicatie
In deze tijd is het nog belangrijker geworden om duidelijk en snel te communiceren met
jullie als ouders/verzorgers. Daarom zullen wij belangrijke zaken zo snel mogelijk
communiceren via de schoolapp en de mail.
Indien u de informatie niet juist ontvangt horen wij dit graag, u kunt dit doorgeven aan
de administratie.

Afscheid Irma Koch
Na 15 jaar met plezier op De Zonnehoek te hebben gewerkt heeft Irma Koch besloten om
te stoppen met werken op VSO De Zonnehoek. Zij gaat genieten van de vrije tijd die ze
krijgt en wij wensen haar een mooie en gezonde toekomst toe. Irma bedankt voor je
inzet en liefde voor de leerlingen en de school.
“Zij geeft zelf aan dat zij de kinderen en de school erg gaat missen, maar voor nu is het
goed”

Schoolontwikkeling
Wat is er afgelopen jaar hard gewerkt door ons personeel. Een draaiende school, die
daarnaast een school verbetertraject vormgeeft.
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Vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over het traject wat wij hebben ingezet. Ik zal u
hierover bijpraten.
Vorig jaar zijn op 5 gebieden interventies gedaan en handleidingen/plannen gemaakt. Dit
jaar vindt de implementatie in de klassen -en de borging plaats.
De onderstaande 5 gebieden hebben een kwaliteitsimpuls gekregen, die uiteindelijk ten
goede moeten komen aan het onderwijs aan onze leerlingen met als doel zo goed
mogelijk voorbereidt te zijn op een passende plek in de maatschappij!
-

-

-

Didactisch handelen > Hoe kan er een nog betere instructie gegeven worden, die
afgestemd is op de behoefte en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling?
Zicht op ontwikkeling> Hoe kunnen wij als school de leerling nog beter volgen in
zijn ontwikkeling en gericht sturen op zijn ontwikkeling richting de uitstroom?
Welke ondersteuning en zorg heeft de leerling nodig en op welke manier wordt dit
vormgegeven en ingezet?
Kwaliteitszorg > Hoe kan de directie de kwaliteit van de school in zicht krijgen en
op peil houden?
Beredeneerd aanbod > Hoe kunnen wij er als school voor zorgen dat er een
doorgaande lijn is in ons onderwijsaanbod? Welke vakken, methodes en leerlijnen
zijn er per stroom nodig om de leerling zo goed mogelijk voorbereiden op een
uitstroombestemming?
Werknemersvaardigheden > Hoe kunnen wij er als school voor zorgen dat
leerlingen klaar zijn om een “werknemer” te worden? Welke onderdelen/vakken
bieden wij hiervoor aan in de school en welke samenhang moet er gecreëerd
worden?

Tijdens de ouderavond van 24 november zullen wij op deze 5 onderdelen specifieker
ingaan en dieper ingaan op welke keuzes gemaakt zijn en welke interventies gepleegd
zijn.
Op 3 en 4 november zal er een audit plaatsvinden op het VSO. De kwaliteit van de school
en het verbetertraject zullen worden beoordeelt. Na de Audit weten wij hoe de school
ervoor staat en op welke onderdelen er nog een verbeterslag te maken is.

Ouderavond 24 november 2020
Vorig jaar is door de school en ouders de behoefte en verwachting uitgesproken om een
ouderavond per onderwijsstroom te organiseren. Op 24 november zal deze avond plaats
gaan vinden. Er zal inhoudelijk ingegaan worden op het verbetertraject en het
vernieuwde onderwijsprogramma per stroom.
Deze avond hopen wij op school te kunnen organiseren, maar wij weten niet welke
maatregelen er eind november zullen gelden. Indien deze avond niet op locatie zal
kunnen plaatsvinden gaan wij ons best doen om deze avond online te laten plaatsvinden.

Kunst en cultuur aanbod
Vanaf november zullen wij op het VSO beginnen met ons nieuwe aanbod op het gebied
van Kunst en Cultuur. Elke vrijdagmiddag zullen de leerlingen in 2 blokken van een uur
een aanbod geboden krijgen op het gebied van kunst en cultuur. U kunt dan denken aan
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Drama, Muziek zang, Digitale muziek, Tekenen, Dans, Erfgoed, Muziekinstrumenten,
CKV, Kaarsen maken, Nieuwe technologie, Fotografie en Film.
Dit onderwijsaanbod zal gegeven worden door externe lesgevers van Gigant en eigen
personeel met expertise op de bovenstaande gebieden.
Elk blok (ongeveer 8 weken) zal er een thema centraal staan zoals bijvoorbeeld: social
media of vrijheid.
Elk blok zal afgesloten worden met een gezamenlijke middag, waarin het geleerde en de
gemaakte zaken getoond kunnen worden aan de andere leerlingen.

EHBO examens
Ieder jaar wordt er aan een kleine groep leerlingen van de bovenbouw van het VSO een
EHBO cursus gegeven.
Maar afgelopen schooljaar liep alles door de Covid 19 anders, opeens moesten de lessen
online gegeven worden. Via PowerPoint presentaties en instructie filmpjes werden de
lessen gegeven.
De leerlingen kregen verbandmiddelen en een reanimatie pop thuis om te oefenen.
Iedere week moesten ze thuis een toets maken zodat de juf kon zien of ze de leerstof
begrepen.
De leerlingen hebben hard geoefend en menig ouder of huisgenoot moest voor
slachtoffer spelen.
In september konden we nog
3 lessen op school oefenen en
maandag 29 september was
het zo ver: het EHBO examen
werd afgenomen door een
examinator van het Oranje
Kruis.
De leerlingen deden vreselijk
hun best en de examinator,
mevrouw Reugebrink, was
zeer tevreden. Yasmine,
Michelle, Nils en Mike maar
ook Dylano, onze gastleerling
van de Boog, waren glansrijk
geslaagd. En hun juf is dan
ook reuzetrots. Het zijn echt
kanjers!
Juf Saskia van den Brink.

Nieuws van Bavo3
Dinsdag 21 september was het nationale buitenlesdag.
Een fantastische dag om buiten te zijn, want het zonnetje scheen heerlijk.
We pakten onze boeken en hebben spelling gemaakt aan de picknicktafels op het
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schoolplein. We leerden woorden zoals heerlijk, vrolijk en grappig. Je hoort -luk of -ug
aan het eind, maar schrijft -lijk of -ig.
Frisse lucht zorgt voor betere prestaties en dat zagen we in de resultaten. Er werden dan
ook heel weinig fouten gemaakt. Wat een toppers hebben we toch in onze groep!
Wij zeggen: volgend jaar weer. En zeker als het zo mooi weer wordt als de 21e. 😎🌞

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.
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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
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Dag van de Mantelzorg Apeldoorn: 14 november 2020
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.
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 zorgintensieve 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.
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Bijlagen





MR jaarverslag
MR activiteitenplan
Uitnodiging dag van de mantelzorg
Vakantie sport instuif
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