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Feestelijke open dag De Zonneboom 
Oosseld ontmoet elkaar op 18 april 

Doetinchem – Samen leven in Oosseld, met 2500 wijkbewoners. Op zaterdag 18 april 

tussen 10.00 en 14.00 uur ontmoeten we elkaar in het hart van de wijk. Maak nader 

kennis met de buurtbewoners én met De Zonneboom op de feestelijke open dag. Alle 

volwassenen en kinderen uit Oosseld zijn van harte welkom. 

De Zonneboom biedt meer dan veel wijkbewoners weten. In het pand is o.a. een 

basisschool en een wijkrestaurant. Er zijn volop activiteiten voor ouderen, en een 

kinder- en tienerclub. In de hal vinden (culturele) buurtactiviteiten plaats. Bekende 

gezichten in de wijk: onze buurtcoaches. Ook zij werken vanuit De Zonneboom. 

Wat is er te doen? 

Op 18 april leren bezoekers elkaar en De Zonneboom beter kennen. Er zijn leuke 

activiteiten voor jong en oud. Zoals een spelletjescircuit en een boekenmarkt. Neem 

een kijkje in de BSO en kinderopvang van Humanitas. Zij laten zien welke activiteiten 

zij de kinderen aanbieden en bieden inzicht in de kosten. Proef lekkere hapjes in het 

wijkrestaurant en ontdek alle clubs. 

Presentatie basisschool De Zonneboom  

De Zonneboom geeft les volgens een nieuw onderwijsconcept. Kinderen werken in 

units op hun eigen niveau en worden extra uitgedaagd om hun creatieve of andere 

talenten te ontwikkelen. De kinderen helpen elkaar samen leven en leren. Net zoals 

in Oosseld ‘in het groot’ gebeurt. Ontdek hoe de kinderen les krijgen op de 

basisschool. 

Nieuwsgierig? 

Lees meer op basisschooldezonneboom.nl. En kom op zaterdag 18 april tussen 

10.00 en 14.00 uur naar Zonneplein 4 in Doetinchem voor de feestelijke open dag. 

 

Suggestie fotobijschrift: 

Zaterdag 18 april: open dag De Zonneboom 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie neemt u contact op met Margarethe Hilhorst, woordvoerder van 

Scholengroep GelderVeste. Telefoonnummer 06 – 24 42 90 19 of e-mail 

communicatie@gelderveste.nl. 
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