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Week 41 

10-minuten gesprekken 

5 oktober 

Inloopspreekuur school-

verpleegkundige  

Ravelijn 

7 oktober 

Start Kinderboekenweek 

Presentatie IPC project 

9 oktober 

Leerlingen vrij i.v.m. 

studiedag team 

14 oktober 

open dag 

 

 

 

 

 

 

Week 43 

Astervakantie 

Open dag 

Op woensdag 14 oktober is er weer een open dag op school. 
Wij staan deze dag graag voor u klaar om u rond te leiden en 

u van alles te vertellen over ons onderwijs. Zijn uw buren,  
familie of kennissen met jonge kinderen nog op zoek naar een 
leuke school? Stuur ze gerust langs. 

 
Aanmelden nieuwe leerlingen 

Steeds meer ouders weten de Zonnewende te vinden; ons 
leerlingenaantal groeit gestaag. De kleutergroepen stromen 
gedurende dit schooljaar aardig vol. Met name op de locatie 

Keerkring kunnen bijna geen kinderen meer geplaatst worden. 
Er is alleen nog beperkte instroom mogelijk op de Ravelijn.  

Wilt u uw kind nog voor dit schooljaar aanmelden, wees er 
dan snel bij. Wanneer er nog veel kinderen bij komen, kunnen 
we wellicht een instroomgroepje overwegen. 

 
10-minutengesprekken en huisbezoeken 

In de week van 5 oktober staan de 10-minutengesprekken 
weer gepland. In deze gesprekken staat het welbevinden van 

uw kind en het uitwisselen van relevante informatie centraal. 
De leerkrachten van de groepen 1-2 doen niet mee aan deze 
avonden, aangezien zij bij elk kind op huisbezoek gaan de  

komende tijd. 
 

Trakteren 
Uiteraard is het een feestje wanneer uw 
kind jarig is. En bij een feestje hoort een 

gezellige traktatie. Graag stimuleren wij 
daarbij een gezonde traktatie. Steeds  

vaker horen wij van ouders dat ze het niet 
prettig vinden wanneer hun kind zo’n 25 
keer per jaar kleur-, zoetstoffen en  

E-nummers te eten krijgen. Op de site 
www.gezondtrakteren.nl staan tal van leuke trakteerideetjes. 

 
IPC 
Het eerste IPC project loopt bijna ten einde. Woensdag  

7 oktober zijn de presentaties. Voor de onderbouw van 11.15 
– 11.45 uur; voor de groepen 3 t/m 8 van 11.45 – 12.15 uur. 

Kom vooral kijken wat uw kind geleerd heeft in deze eerste 
periode. De studiedag van 9 oktober zal voor het grootste ge-
deelte in kader staan van evaluatie en voortgang van IPC. 

Wat ging goed, wat kan beter, wat moet anders, waar lopen 
we tegen aan en het allerbelangrijkste: hoe is het draagvlak 

om door te gaan met IPC. U wordt hierover uiteraard verder 
geinformeerd. 

http://www.gezondtrakteren.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ7ysNKgocgCFQINPgod7A4LfA&url=http%3A%2F%2Fwww.welke.nl%2Flookbook%2Fwelke.nl%2FGezonde-traktaties-kinderverjaardag&psig=AFQjCNFUaOMEda8Q5sCbnqfGbYDwEw
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Lol in Lezen/kinderboekenweek 

Van 7 t/m 18 oktober is het weer Kinderboekenweek. In  
deze periode staat het thema ‘raar maar waar’ centraal. Er 

zijn ontzettend veel kinderboeken te vinden waarin gekke, 
vreemde, niet alledaagse dingen gebeuren. We willen graag 
een aantal van deze boeken uitlichten.   

‘De krokodil die niet van water hield’ en ‘De kindertemmer’ 
zijn leuke boeken om voor te lezen aan de kinderen van 

groep 1 t/m 3. Kinderen in groep 3 en 4 die al goed zelf  
kunnen lezen, zullen vast genieten van ‘Blitz!’.  
Voor groep 5 t/m 8 zijn er verschillende leuke boeken om te 

lezen. Wat dacht je van: ‘juf Rommelkont’, ‘Een miniheks in 
het weerwolvenbos’, ‘Fien vindt het uit’ of ‘Spinder’? 

 
Daarnaast gaan we tijdens de Kinderboekenweek ook aan de 
slag met experimentjes. En hoe leuk is het om dat thuis ook 

te doen? De boeken ‘100 experimenten om zelf te doen’ en 
‘colafonteinen en spetterende verfbommen’ zitten vol met 

leuke proefjes om thuis te gaan doen.  
We wensen jullie heel veel plezier met het  

lezen van veel leuke (en een beetje gekke) 
boeken tijdens de Kinderboekenweek! 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Voorlezen aan de hond 

Het voorlezen aan de hond is vorig jaar als pilot gestart bij 
ons op school. Wij hebben dit aan het einde van het jaar  

geëvalueerd en zijn enthousiast gebleven. 
Daarom willen wij na de herfstvakantie weer starten met een 
volgende ronde. 

De leerkrachten gaan kijken welke kinderen daarvoor in aan-
merking komen. 

 
We hebben op dit moment nog twee hele enthousiaste vrij-
willigers die 1 ochtend in de maand met de kinderen lezen. 

Hierdoor is het aantal leerlingen dat mee kan doen wel in 
aantal afgenomen. Wij zijn dan ook op zoek naar ouders, 

grootouders met een rustige, lieve hond die het leuk vinden 
om hierbij te helpen. 
 

Lijkt het u leuk of wilt u eerst meer informatie voor u de 
keuze maakt, dan mag u mailen naar : 

m.schroten@kbsdezonnewende.nl 

mailto:m.schroten@kbsdezonnewende.nl


Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

twitter: @kbsdezonnewende 

Overblijven is meer dan een boterhammetje eten  

tussen-de-middag 
Het overblijven in de klaslokalen was even wennen voor  

zowel kinderen als vrijwilligers. Het wordt erg positief  
ervaren: er is meer betrokkenheid en ook de communicatie 
gaat een stuk beter. Het contact met de leerkrachten is hier-

door ook een stuk intensiever. 
Het overblijven gaat in kleine groepjes, vaak aan eigen ta-

fels. Het Daltongevoel komt hierdoor ook meer naar boven:  
- vrijheid: we hoeven niet op iedereen te wachten 
- zelfstandigheid: groepen 8 gaan ZELF overblijven en vrij 

  willigers zijn voor hen in de buurt 
- verantwoordelijkheid: de kinderen voelen zich verantwoor- 

  delijk voor elkaar en de ruimte waarin zij zich begeven. 
 
Omdat we op deze manier het overblijven vorm geven, kun-

nen we zelfs met de groepen 4 naar de Vlindertuin, hebben 
de groepen 3 de ruimte op het grote plein en wanneer de 

bovenbouw klaar is met eten, is het minder druk op het 
plein. 

  
Nu we in de lokalen overblijven, zijn er ook meer vrijwilligers 
nodig....dit schooljaar hebben we afscheid moeten nemen 

van twee TSO-KANJERS: Frieda en Esther. Frieda is met een 
opleiding bezig en Esther heeft een baan gevonden in de 

thuiszorg. 
  
Op de volgende dagen is er plaats voor nieuwe kanjers: 

Maandag: groep 3B en groep 4B 
Donderdag: groep 1/2 D, groep 1/2E, groep 3B en groep 6B 

 
Het mooist zou zijn wanneer er "eigen" ouders zich opgeven 
voor deze dagen. 

Namens de TSO 
Brenda Galliart 
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Van de Ouderraad 

Op 30 oktober zijn de brusjes foto’s gemaakt met de  
broertjes/zusjes die niet op school zitten. Dit was het eerste 

jaar dat we deze mogelijkheid aanboden. Door de grote  
opkomst verliep dit in het begin niet geheel vlekkeloos. Onze 
excuses daarvoor. 

 
Vanaf volgend jaar komt er een intekenlijst waarop u zelf de 

tijd kunt kiezen.  
 
Op 26 oktober komen de foto’s online en middels het formu-

lier dat u van uw kind krijgt, kunt u de foto’s bestellen.  
Bestelt u vóór 30 oktober, dan krijgt u per kind de klassen-

foto gratis. Tevens kunt u dan een gratis 10 x 15 afdruk  
bestellen, dit ter compensatie van de verzendkosten. 
 

Namens de OR 
Nicolien van Druyten 

 
 

 

Van de Medezeggenschapsraad 

Uw mening over IPC gevraagd 

Zoals u al eerder in de Zonnewijzer heeft kunnen lezen, is 
begin dit jaar in alle groepen gestart met IPC, de nieuwe 

methode voor wereldoriëntatie. Binnenkort vindt hiervan de 
evaluatie plaats. Als medezeggenschapsraad (MR) vinden wij 
het belangrijk dat in deze evaluatie ook de mening van de 

ouders wordt meegenomen. Vandaar de volgende oproep: 
Heeft u een mening over IPC, positief of negatief? En vindt u 

deze mening van belang voor de evaluatie? Dan vragen wij u 
om deze mening te delen met de MR via 

mr@kbsdezonnewende.nl.  

 

Even voorstellen 

Naar aanleiding van de oproep voor een nieuw ouderlid in de 
Medezeggenschapsraad (MR) ben ik, Gartjan Grijzen, vader 
van Lieke (groep 4b) en Jasper (groep 1/2e), vanaf dit 

schooljaar het nieuwe ouderlid en tevens secretaris in de 
MR. Ik vind het ontzettend leuk om me de komende jaren in 

te zetten voor de MR en mee te denken en te werken aan  
onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van de 

school en de leerlingen.  

Zijn er dingen waarvan je vindt dat deze besproken moeten 
worden in de MR, spreek me aan of stuur een mailtje naar 

mr@kbsdezonnewende.nl. 

 

 

 

mailto:mr@kbsdezonnewende.nl?subject=Mening%20IPC
mailto:mr@kbsdezonnewende.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de maand november 

zijn we nog op zoek naar een 

uitdagende sport.  

Bent u inwoner van de wijk 

en kunt u ons helpen door 

clinics binnen uw sportgebied 

aan te bieden?  

 

Leuk als u contact met ons 

opneemt om samen te kijken 

naar de mogelijkheden.  

We horen graag van u via 

denktankbreed@gmail.com 
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De WOOS Olympics gaan weer van start 

Vanaf woensdag 30 september gaan de WOOS Olympics 
weer beginnen. Ook dit seizoen gaan we weer veel leuke 

sportactiviteiten aanbieden aan kinderen in de wijken 
Osseveld en Woudhuis.  
De leeftijdsgrens is wat opgerekt en er is een extra sportdag 

bijgekomen om ook de oudere kinderen de kans te geven 
aan de clinics mee te doen. 

Iedere sportactiviteit bestaat steeds uit een tweetal clinics 
en een afsluitende activiteit. We beginnen dit seizoen met 
Freerunnen! 

 
Freerunnen is vooral bekend als straatsport. Je zo spectacu-

lair mogelijk verplaatsen van de ene naar de andere plek en 
onderweg hindernissen en obstakels nemen; daar gaat het 
allemaal om. Lopen tegen een muur, springen over obsta-

kels, uitdagingen aangaan. Freerunnen is alleen niet altijd 
zonder gevaar. Daarom biedt WOOS Olympics clinics aan om 

veilig te leren freerunnen. Onder leiding van professionele 
docenten en Accres Sportstimulering leer je de nieuwste  

moves en tricks. 
 
De data, tijden en locaties waarop de clinics plaatsvinden zie 

je hieronder. 

  
Deelname aan de clinics is gratis. Aanmelding is verplicht en 

kan via TSpijker@accres.nl 
 
Voor vragen over deze clinics kunt u terecht bij Tom Spijker 

van Accres sportstimulering via TSpijker@accres.nl of via  
tel. 06-55810311. 

De overige sporten die verspreid over het schooljaar aan bod 
zullen komen, zijn: atletiek, skeeleren en beachvolleybal. 
 

 

Freerun-

nen 
Datum Tijd Leeftijd Zaal 

Clinic 1 

Woensdag 30  

september 

15:00 – 16:00 6 t/m 9 jaar Fortlaan 

16:00 – 17:00 10 t/m 14 jaar Fortlaan 

Vrijdag 2 oktober 16:00 – 17:00 10 t/m 14 jaar Ravelijn 

Clinic 2 

Woensdag 7  

oktober 

15:00 – 16:00 6 t/m 9 jaar Fortlaan 

16:00 – 17:00 10 t/m 14 jaar Fortlaan 

Vrijdag 9 oktober 16:00 – 17:00 10 t/m 14 jaar Ravelijn 

Afsluitende 

activiteit 

Woensdag 14  

oktober 

15:00 – 16:00 6 t/m 9 jaar Fortlaan 

16:00 – 17:00 10 t/m 14 jaar Fortlaan 

Vrijdag 16 oktober 16:00 – 17:00 10 t/m 14 jaar Ravelijn 
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