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Een nieuw schooljaar 

De kop is er weer af, een nieuw schooljaar is weer begonnen. 
Fijn om op de eerste schooldag al die blije gezichten weer te 

zien. 
Wat we zoal hoorden op de eerste schooldag: 
“Hoi juf, fijne vakantie gehad? Juf, heb jij je ook zo verveeld? 

Tjee, lang was de vakantie hè? Ik heb iedereen zo gemist… Ik 
heb wel een beetje buikpijn.. Ik vind het wel weer span-

nend...”  En het is natuurlijk ook altijd weer een beetje span-
nend de eerste schooldag. We zijn er klaar voor om er weer 
een goed schooljaar van te maken met elkaar. Een schooljaar 

met weer nieuwe collega’s en nieuwe onderwijsontwikkelin-
gen, waarover wij u in deze Zonnewijzer uitgebreid informe-

ren. 
 

Nieuwe Intern Begeleider op de locatie  

De Keerkring 

Zoals jullie wellicht al gezien hebben, zijn er 
op de Zonnewende weer nieuwe gezichten bij 
gekomen in het team. Ik ben er daar een van 

en daarom wil ik mij graag even kort aan u 
voorstellen. Mijn naam is Nienke Vlaskamp, 

37 jaar, woonachtig in Twello en zelf moeder 
van 2 dochters en een zoontje. Vanaf dit 
schooljaar ben ik op de Zonnewende, locatie 

Keerkring, verantwoordelijk voor de interne begeleiding (de 
leerlingenzorg), waar ik het stokje mag overnemen van juf 

Nathalie.   
Inmiddels ben ik al weer zo’n 15 jaar werkzaam in het onder-
wijs, waarvan 8 jaar als intern begeleider. De zorg rondom 

een leerling ligt nooit stil, wat maakt dat IB voor mij steeds 
weer interessant, uitdagend en leuk blijft. Waar mogelijk zal 

ik altijd samen met de ouders, de leerkracht en indien moge-
lijk de leerling zelf, op zoek gaan naar de beste ondersteuning 

wanneer er zorgen zijn. Soms lukt dit samen, maar dit kan 
ook met ondersteuning van buiten de school zijn. Wat mij be-
treft is goede communicatie tussen school en ouders in ieder 

geval van essentieel belang. Uiteraard is de leerkracht altijd 
het eerste aanspreekpunt, maar u bent natuurlijk ook van 

harte welkom om even bij mij binnen te lopen voor een vraag, 
om een afspraak te maken of gewoon om even kennis te ma-
ken. Ik ben op dinsdag, woensdag en vrijdag te vinden in het 

kantoortje naast de directie en ’s ochtends als ‘nieuwe deur-
wacht’, zoals een van de ouders vorige week zo mooi vroeg. 

Wellicht zie of spreek ik u binnenkort en anders wens ik u en 
uw kinderen vanaf hier vast een heel prettig schooljaar.   
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Administratie 

Ook op de administratie van de school is een wijziging opge-
treden. Deze wordt verzorgd door 2 nieuwe collega’s, te we-

ten: Friedel Wilms (op dinsdag) en Hans Berenschot (op vrij-
dag en eens per 2 weken op woensdag). 
Het kantoor van de administratie is gevestigd op de locatie 

Ravelijn. 
 

Drukfout in de schoolgids 
In de nieuwe schoolgids staat abusievelijk vermeld dat de 
schooltijd op woensdag tot 12.15 uur is. Dit is een foutje. De 

school is elke ochtend om 12.00 uur uit. 
 

Informatieavond maandag 7 september 
Per mail heeft u een uitnodiging ontvangen voor de informa-
tieavond van maandag 7 september. Een moment om kennis 

te maken met de nieuwe leerkracht van uw kind en u te la-
ten informeren over wat er dit schooljaar in de groep staat 

te gebeuren. 
 

Klassenouders 
Op de informatieavond zal weer een beroep gedaan worden 
op ouders om dit schooljaar klassenouder te worden. Als 

klassenouder bent u het eerste aanspreekpunt van de leer-
kracht, voornamelijk  ten aanzien van organisatorische za-

ken. Op dinsdagavond 22 september, om 19.30 uur  hebben 
we een half uur gepland om met alle 
klassenouders bij elkaar te komen op de 

locatie De Keerkring. 
Op deze avond willen wij afspraken ma-

ken, zaken op elkaar afstemmen en 
eventuele vragen beantwoorden. Hierbij 
is, behalve een afvaardiging van de ou-

derraad, ook iemand van de directie 
aanwezig.  

 
Hemel en Aarde 
De lessen van Hemel en Aarde over godsdienst en levensbe-

schouwing gaan de komende weken over het onderwerp 
“Raar”. Veel kinderen vinden raar wel interessant, grappig 

en boeiend, maar willen zelf niet raar gevonden worden.  
Het is belangrijk om bij de groep te horen en het is verve-
lend als anderen je raar vinden. We gaan dit onderwerp ver-

kennen. Hoe is het om als eerste iets nieuws te doen in een 
groep?  

Ook gaat het in de lessen over eigenaardige 
en opmerkelijke voorwerpen, die iets bijzon-
ders voor je kunnen betekenen. Daarnaast 

lezen we een verhaal over Jezus, die iets te-
gendraads doet.   
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Abonnement bibliotheek 

De meeste scholen in Apeldoorn werken samen met Coda. 
Ook wij hebben besloten deze samenwerking aan te gaan. 

Dit houdt in dat alle leerlingen van de Zonnewende, die nog 
geen lid zijn, een gratis bibliotheekpasje krijgen. Daarnaast 
krijgt elke groep een pasje om regelmatig een groot aantal 

boeken te kunnen lenen. Een groot pluspunt voor de school 
en de leesontwikkeling van de kinderen. Om de registratie 

van de leerlingen in te voeren, wordt ons gevraagd de 
adresgegevens te verstrekken. Mocht u hier bezwaar tegen 
hebben, dan kunt u dit aangeven via ons schoolmail-

adres: administratie@kbsdezonnewende.nl . Uw kind 
valt dan buiten de regeling. Kinderen waarvan de gege-

vens al bekend zijn, ontvangen geen 2e pas. 
 
IPC 

 
 

 
 

 
 
In de Zonnewijzer van juli hebben we u al geïnformeerd over 

ons proefproject met het International Primary Curriculum. 
Ook de Stentor heeft hier in de krant van 26 augustus uitge-

breid aandacht aan geschonken. 
 
Wat is IPC  
Het IPC is ontwikkeld om ondersteuning te bieden aan leer-
krachten bij het bereiken van vier hoofddoelen, te weten: 

  
 kinderen helpen de vakkennis, de vaardigheden en het 

begrip te leren die zij nodig hebben om de wereld om zich 
heen te begrijpen. 

 

 kinderen helpen de persoonlijke vaardigheden te ontwik-
kelen die zij nodig hebben om gedurende hun hele leven 

actief deel te kunnen nemen aan de samenleving.  
 
 kinderen naast het bewustzijn van hun eigen nationaliteit 

helpen een internationale denkrichting te ontwikkelen.  
 

 alle bovengenoemde doelen bereiken op basis van heden-
daags onderzoek naar hoe kinderen leren en hoe zij kun-
nen worden aangemoedigd om een leven lang te leren. 

 
De opbouw van een project: 

Het startpunt  
Het startpunt is de activiteit voor kinderen, waarmee elke 
unit wordt begonnen en die een spannende inleiding vormt 

op het werk dat erop zal volgen. Zo’n startpunt kan van één 
uur tot een week duren, afhankelijk van de leeftijd van de 

kinderen en de geschiktheid van de activiteit. 
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Kennisoogst  

Kennisoogst vindt plaats aan het begin van elke unit en 
geeft de kinderen de kans om te laten zien wat zij al weten, 

kunnen en begrijpen van het thema dat behandeld wordt. 
Aan alle kennis, vaardigheden en begrip die al aanwezig zijn 
kunnen in de loop van de unit nieuwe dingen worden toege-

voegd. De Kennisoogst is de basis voor het afstemmen van 
de leerdoelen in de unit. Ook onjuiste aannames worden 

‘geoogst’ en zullen gedurende de unit verder aan bod ko-
men.  
 

Uitleg van het thema  
Tijdens deze activiteit helpt de leerkracht de kinderen het 

hele idee van de unit te ‘vatten’ voordat er wordt overge-
gaan tot inhoudelijk leren.  
 

The Big Picture  
The Big Picture biedt leerkrachten inhoudelijke achtergrond-

informatie over zaken die in de unit aan de orde komen.  
 

Onderzoeksactiviteit  
Elke unit van het IPC heeft onderzoeksactiviteiten en ver-
werkingsactiviteiten. De onderzoeksactiviteiten gaan altijd 

vooraf aan de verwerkingsactiviteiten. Tijdens de onder-
zoeksactiviteiten gebruiken de kinderen een breed scala aan 

manieren om dingen uit te vinden en werken ze in groepjes 
van verschillende groottes om allerlei informatie boven tafel 
te krijgen.  

 
Verwerkingsactiviteit  

Tijdens de verwerkingsactiviteit zetten de kinderen op een 
rijtje wat ze van hun onderzoekingen hebben geleerd en 
krijgen ze de kans om hun bevindingen over te brengen op 

anderen.  
 

De afsluiting  
De afsluiting heeft twee hoofddoelen. Ten eerste helpt die de 
kinderen om datgene wat ze in de unit geleerd hebben een 

plaats te geven en ten tweede is de afsluiting bedoeld om te 
‘vieren’ wat er geleerd is.  

 
Wat betekent dit in de praktijk op de Zonnewende? 
’s Morgens zijn we gewoon bezig met rekenen, taal, spelling 

en begrijpend lezen. De middag staat in het teken van het 
IPC-project.  

Hierin zitten opgenomen de vakken: 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, kunstzinnige  
vorming, ict, culturele vorming, maatschappijleer, internatio-

nalisering. 
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Voor de vakantie hebben we de kinderen gevraagd om een 

vakantiekaart naar school te sturen. Aan deze oproep is 
massaal gehoor gegeven. Wat geweldig om te zien hoe en-

thousiast ouders en kinderen hierop reageerden. 
Deze vakantiekaarten vormden de kick-off van het IPC-
project “Vakantie”. 

 
Wat leren we zoal in dit project: 

Aardrijkskunde 
Waar liggen de vakantielanden/-plaatsen; hoe kom je op je 
bestemming; wat is de reistijd; wat zijn de bezienswaardig-

heden en toeristische attracties, verschil tussen de landen; 
het verschil in weer en klimaat; ….enz. 

Geschiedenis 
De verschillen en overeenkomsten tussen vakanties van 
vroeger en nu; een aantal wonderen van de wereld ….enz. 

Expressie 
Het ontdekken en leren omgaan met verschillende materia-

len en technieken….enz. 
Ict 

Hoe en waar zoeken we dingen op; hoe maken we kaarten, 
hoe maken we een presentatie….enz. 
Maatschappij en internationaal 

Leren over de verschillen en overeenkomsten in gebruiken 
in andere landen en culturen; leren over verschillende ta-

len. 
 
Hoe zijn we gestart? 

Na een spetterende opening op beide locaties met een to-
neelstuk over een vlucht naar verschillende vakantielan-

den, vond de verwerking in de klassen plaats. 
 
Een impressie 

De groepen 1-2 hebben in groepjes getekend, geknipt en 
geplakt over de onderwerpen: 

waarmee kun je reizen; waar slaap je; wat doe je in de 
vakantie; wat eet je er? 
Op die manier zien we wat de kinderen al weten over het 

thema en wat ze nog kunnen leren. 
 

In groep 3 hebben we nog even na-
gepraat over het toneelstuk van Zon-
newende Airlines. "Juf gaat mijn 

kaartje met het vliegtuig mee?", 
"Wat is de wereld groot", "Kun je 

overal in die wereld op vakantie gaan?"  
Dit waren enkele reacties op onze start van IPC. We hebben 
een tekening gekleurd van een wereldbol met daarop  

kinderen uit landen over de hele wereld.  
Tijdens het kleuren bespraken we waar deze kinderen  

vandaan zouden kunnen komen. Best wel moeilijk.  
Het was een hele geslaagde opening van het thema 
“vakantie”! 
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De groepen 4 zijn bezig geweest met het ontwerpen van 

verschillende vlaggen. 
Ze hebben de vlaggen gekozen van de landen waar de  

kinderen op vakantie zijn geweest. Ze hebben hierbij voor 
het eerst een liniaal gebruikt en geleerd hoe je gelijke  
vlakken kunt creëren en mooie rechte lijnen kunt maken. 

Er is nagepraat over de voorstelling. De leerlingen wisten de 
landen waar de reizigers vandaan kwamen nog goed te be-

noemen. Later ging het gesprek verder over de wereld en 
hebben ze de wereld bekeken op google earth, de wereld-
kaart en de wereldbol. Zo ontdekten zij dat er meer water is 

dan land en dat de kleuren verschillende landschappen voor-
stelden. De kleurplaat gaf een mooie samenvatting dat er 

verschillende mensen zijn in verschillende landen op de we-
reld. 
 

Ze waren erg gemotiveerd, brachten hun eigen kennis en 
ervaring in en zijn benieuwd wat we allemaal nog gaan leren 

als we naar de vakken gaan kijken die nog aan bod komen.  
  

In groep 5 en 6 hebben de kinderen een vakantiefoto mee-
genomen, die ze hebben besproken. Alle kinderen hebben 
een tekening van een koffer op een groot, gekleurd vel  

papier geplakt en hier een "mijn vakantie" poster van  
gemaakt. Op de poster kwam de foto, een klein verhaaltje, 

de vlag van het land en eventueel de kaart die naar school 
was gestuurd. 
 

In groep 7 zijn we vorige week van start gegaan met IPC en 
de kinderen hebben toen op hun meegenomen t-shirt iets 

van een land gemaakt. Dit kon zijn de vlag, een beziens-
waardigheden, eten en drinken van dat land, etc. Maandag 
zijn we begonnen met het vak aardrijkskunde en hebben we 

het eerst gehad over een attractie; waarom is die goed en 
wat zijn de verbeterpunten. Nu zijn de kinderen bezig om 

een toeristische kaart van Apeldoorn te maken. 
 
De groepen 8: donderdag zijn de wij met IPC gestart. Na de 

start (een toneelstuk en het beschilderen van een t-shirt) en 
de kennisoogst (het labelen van de koffers) is het project 

uitgelegd. Hierbij kregen de leerlingen te horen aan welke 
doelen ze gaan werken de komende periode. Maandag werd 
er gestart met aardrijkskunde.  

Taak 1: De kinderen hebben d.m.v. het zoeken naar ant-
woorden op vragen ingezoomd op een toeristische attractie 

in Apeldoorn. Aan het eind van de les hebben we de ant-
woorden met elkaar vergeleken. 
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Thuis oefenen met taal en rekenen 

Regelmatig krijgen we de vraag of kinderen thuis kunnen 
oefenen voor rekenen en taal. De uitgever van onze taal- en 

rekenmethode (Malmberg) heeft nu een oefenprogramma 
ontwikkeld voor thuis. De oefeningen sluiten aan bij de  
methodes zoals die op school worden gegeven en uw kind 

kan op een PC of tablet zelfstandig aan de slag. U, als ouder, 
kunt de resultaten volgen.  

De oefensoftware is geschikt voor de groepen 4 t/m 6.  
U kunt meer informatie vinden op de website van de  
uitgever (www.malmbergvoorthuis.nl). U kunt daar ook een 

gratis proefmaand afsluiten. 
 

Inloopspreekuur GGD       
Ouders, leerlingen en leerkrachten van de Zonnewende  
Ravelijn en Keerkring zijn van harte welkom tijdens het in-

loopspreekuur van de GGD.  
Als jeugdverpleegkundige kan ik helpen bij vragen en  

twijfels over onder andere: opvoeding, psychosociale  
problemen, pesten, (faal)angst, overgewicht, voeding,  

zindelijkheid. Indien nodig kan de jeugdverpleegkundige 
overleggen met de jeugdarts. 
 

Het inloopspreekuur voor beide locaties is elke 1ste maan-
dag van de maand tussen 8.15 - 9.15 uur op de locatie 

Zonnewende—Ravelijn. 
NB. Maandag 7 maart is het inloopspreekuur van  
15.00-16.00 

 
Tot ziens, 

Mirjam Kistemaker 
Jeugdverpleegkundige  
GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Mailadres: m.kistemaker@ggdnog.nl 
Telefoon:  088-4433000 

Site:         www.ggdnog.nl 

http://www.malmbergvoorthuis.nl
mailto:m.kistemaker@ggdnog.nl
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Van de Ouderraad 

 
Schoolfotograaf 

 
 
Vanaf dit jaar komen er twee 

nieuwe schoolfotografen. 
 

Op 28 en 29 september komen zij 
op beide locaties de foto's maken. 
 

Op de Locatie Keerkring worden 
op deze twee dagen ook de broertje/zusje (brusjes) foto's 

gemaakt.  
Op woensdagochtend 30 september worden op de locatie 
Ravelijn de broertje/zusje (brusjes) die op school zitten, sa-

men op de foto gezet.  
Woensdag vanaf 12.00uur is er de mogelijkheid om samen 

met brusjes die niet op school zitten op de foto te gaan.   
Dit vindt plaats op de locatie Ravelijn. 

U ontvangt hiervoor nog een inschrijfformulier.  
De fotografen werken met een witte achtergrond.  
 

Jaarvergadering 
De algemene jaarvergadering van de Ouderraad zal plaats-

vinden op maandagavond 28 september a.s. in de centrale 
hal van de locatie De Keerkring. Het jaarverslag van 
2014/2015 zal o.a. aan bod komen. Om 20.00 uur bent u 

van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. 
 

Nieuwe secretaris gezocht! 
Het schooljaar is al weer begonnen en de Ouderraad is al 
druk bezig om alle activiteiten (vb. Sinterklaas, schoolfoto-

graaf, koningspelen, etc.) voor onze kinderen te organise-
ren. Gelukkig hebben we op dit moment voldoende leden, 

maar wij zijn wel dringend op zoek naar een nieuwe  
secretaris. De secretaris vormt samen met de voorzitter en 
de penningmeester het dagelijks bestuur. De secretaris  

bereidt de vergaderingen voor, zorgt voor verslaggeving en 
beheert de externe contacten.  

Daarnaast ondersteunt de secretaris de andere leden van de 
Ouderraad bij alle activiteiten. 
 

Wil je ook wat voor de school van jouw kind betekenen, geef 
dan je interesse door via mail OR@kbsdezonnewende.nl. 

Ook extra informatie kun je opvragen via dit emailadres. Wij 
hopen je spoedig te begroeten als onze nieuwe collega! 
Met vriendelijke groet,  Rob Kranenbarg 

Penningmeester Oudervereniging kbs De Zonnewende 
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