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Alle kinderen blijven 

over en zijn om 14.00 

uur vrij! 

 

 

 

Voorschoolse-, tussenschoolse– en buitenschoolse  

opvang 
Komend schooljaar verlopen alle contracten met de  

aanbieders van kinderopvang binnen de Veluwse Onderwijs-
groep, dus ook ons contract, met Kinderopvang OOK.  
Alle aanbieders in Apeldoorn hebben de gelegenheid gehad 

zich te presenteren aan onze algemeen directeur de heer  
T. Deuzeman en de clusterdirecteuren van onze Stichting.  

Per school zijn er twee partijen uitgekozen die het meest  
aansluiten bij de verwachtingen en de visie van de school.  
Zij hebben zich gepresenteerd aan de schooldirectie en de MR. 

Wij beraden ons op dit moment nog over de toekomst van de 
kinderopvang op de Zonnewende. Uiteraard houden wij u op 

de hoogte van het verloop van dit overleg. 
 
 

International Primary Curriculum 
 

 
Het proefproject van IPC is  

afgesloten en geëvalueerd binnen 
het team.  

Hoewel de voorbereidingen veel tijd vergen, heeft het over-

grote deel van het team aangegeven verder te willen met IPC.  
Er dienen wel aanpassingen gedaan te worden. Tot aan de 

Kerst gaan we een tweede project uitvoeren en nemen daar 
de gewenste aanpassingen (waar mogelijk) in mee.  
In principe gaan we na de Kerstvakantie door met IPC. Dit  

besluit wordt definitief genomen, nadat wij het advies van de 
MR hebben gekregen. Wij zijn dus erg benieuwd naar het  

advies en de bevindingen van de ouders. 
 
 

Zwangerschapsverlof Caroline Wenum 
Vanaf volgende week gaat het zwangerschapsverlof van juf 

Caroline Wenum, intern begeleider op de Ravelijn, in. 
Zij zal grotendeels vervangen worden door juf Nienke  
Vlaskamp, de intern begeleider van de locatie de Keerkring. 

Op dinsdag zal Nienke op de Keerkring aanwezig zijn en op 
donderdag op de Ravelijn. Woensdag en vrijdag is zij  

wisselend op beide locaties aanwezig. Afspraken die gemaakt 
zijn met juf Caroline, worden door juf Nienke opgepakt. 
We wensen juf Caroline een fijn verlof toe en kijken uit naar 

de baby die rond de Kerst geboren zal gaan worden. 
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Catechese uit Hemel en aarde 
Vraag aan volwassenen welke goede herinneren ze hebben 
aan het godsdienstonderwijs op school en de meeste  

mensen beginnen over Bijbelverhalen. Die verhalen hebben 
zo’n eigen taal, sfeer en betekenis, dat ze je een leven lang 
bijblijven. Dat is nog steeds zo.  

De komende weken nemen we de kinderen mee in verhalen 
over koning David en daarna is het alweer tijd voor de  

verhalen over Kerst.  
Al deze verhalen dragen een rijkdom in zich die we met  
de kinderen gaan verkennen. We gaan het hebben over  

goede eigenschappen, over gezien worden, over wat muziek 
met je stemming doet. Over vriendschap. Over kwaad met 

goed vergelden. Over feesten, dansen en dichten.  
 
ZON-groep naar André Kuipers! 

Op vrijdag 16 oktober is de ZON-groep naar de College Tour 
van André Kuipers geweest. Naar aanleiding van een prijs-

vraag, waar de ZON-groep aan mee heeft gedaan, zijn 196 
leerlingen uit Apeldoorn en omstreken uitgenodigd als 

VIP gast. Ze hebben een geheel verzorgde dag in 
Orpheus gehad.  
De dag begon met een mooie ontvangst en een college 

van André Kuipers. Leerlingen mochten zelf ook vragen 
aan hem stellen. Na een lekkere lunch mochten ze ook 

nog deelnemen aan twee fantastische workshops. Wat 
geweldig dat we deze kans gekregen hebben.  
Collega's, bedankt voor de ruimte en de tijd die jullie de 

leerlingen gegeven hebben voor hun werkstukken.  
Alexandra en Kim: enorm bedankt voor het opvangen van 

mijn klas. Het was door ieders inzet een onvergetelijke dag 
voor de kinderen! 
Anna-Paulien (ZON-groep bovenbouw) 

 
Sinterklaas (discussie?) 

Vanuit de Veluwse Onderwijsgroep: 
We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen Sinterklaas 
als een feestelijk evenement ervaren. Hoe scholen invulling 

geven aan dat feest mogen zij zelf bepalen. De scholen  
houden bij hun plannen rekening met de ontwikkelingen in 

de samenleving. Daarnaast vormt de verhaallijn uit het  
Sinterklaas-journaal al jaren een belangrijke leidraad voor 
de scholen. Dat zal dit jaar ook het geval zijn.  

Gezien de huidige discussie rondom het Sinterklaasfeest  
vinden wij het belangrijk dat scholen de geplande invulling 

van het feest en de activiteiten in de aanloop naar het feest 
toe ter goedkeuring voorleggen aan de MR van de school. 
Samen met de MR hebben wij het volgende afgesproken: 

ten aanzien van het uiterlijk van de Pieten zullen wij het  
Sinterklaas-journaal volgen. Op dit moment weten wij nog 

niet hoe zij er uit gaan zien. Dit blijft nog een verrassing….. 
 
Over de invulling van de activiteiten rondom het Sinterklaas-

feest  informeren wij u per mail. 
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Spaans op de Zonnewende 

Ook dit schooljaar bieden wij Spaans aan op de  
Zonnewende. Spaans wordt aangeboden aan leerlingen uit 

groep 6 en 7 die een extra vak aan kunnen en op taalgebied 
een uitdaging aan willen gaan. 
De leerlingen die Spaans volgen, krijgen op dinsdag een uur 

begeleide les van Renate Vosselman (leerkracht groep 5/6c). 
Tijdens dit uur wordt veel geoefend met de uitspraak en  

maken de leerlingen spelenderwijs kennis met de Spaanse 
taal. Binnen de weektaak werken de leerlingen nog een half 
uur zelfstandig aan Spaans. 

De leerlingen van groep 6 zijn dit jaar voor het eerst gestart 
met Spaans en hebben de afgelopen weken al veel geleerd. 

Zo kunnen zij al t/m 100 tellen in het Spaans, kennen ze de 
kleuren, de dagen van de week en de maanden van het jaar. 
Ook kunnen de leerlingen zich voorstellen in het Spaans en 

vertellen hoe oud ze zijn. 
Inmiddels hebben zij ook een start gemaakt met de Spaanse 

methode. Wij gebruiken de methode “Qué Guay!”, dit bete-
kent “wat cool!”.  En cool is het zeker! 

Groep 7 werkt inmiddels al een jaar aan Spaans en heeft 
van de methode zeven hoofdstukken afgerond. Inmiddels 
zijn zij bezig aan hoofdstuk 8. In dit hoofdstuk leren zij hoe 

ze iets moeten bestellen in een restaurant en hoe ze iets 
moeten kopen in de winkel. De Spaanse lessen zijn niet  

vrijblijvend. Wij nemen deze lessen net zo serieus als de  
andere schoolvakken en daarom krijgen de leerlingen die 
Spaans volgen ook toetsen. Deze kunt u tevens terugzien in 

het rapport. 
 

Leren programmeren op de Zonnewende  
Programmeren is, in een wereld waarin computers een grote 
rol spelen, helemaal van deze tijd. Het is erg leuk maar 

ook zeer leerzaam. Het vereist dat je logisch kunt naden-
ken en dat je leert gestructureerd te werken. Je leert door 

te zetten als het even tegen zit en het vraagt creativiteit 
in het oplossen van problemen. Daarnaast komt ook het 
reflecteren op eigen werk aan bod als blijkt dat er toch 

ergens een foutje zit. Allemaal vaardigheden die we op 
school goed kunnen gebruiken bij alle vakken.  

Op de Zonnewende zijn we vorig jaar gestart met het leren 
programmeren en ook dit jaar gaan we binnenkort weer  
beginnen. Speciaal voor leerlingen van groep 6, die gemoti-

veerd zijn, een goede werkhouding hebben en waarbij het in 
de weektaak in te plannen is, worden op de woensdag-

ochtend programmeerlessen gegeven door Juf Alexandra.  
In twee kleine groepen leren de kinderen programmeren 
met Scratch en maken zij een eigen computerspel. 

De lessen vinden plaats onder schooltijd en er wordt dus van 
de leerlingen verwacht dat zij, naast heel veel enthousiasme, 

een goede werkhouding hebben en ook bereid zijn om  
opdrachten thuis uit te voeren.  
Voor vragen kunt u terecht bij juf Alexandra 

(a.flapper@kbsdezonnewende.nl) 
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Oproep vanuit de Kerstcommissie 

Kerst duurt nog een tijdje maar de voorbereidingen zijn al in 
volle gang. Om de kerstavond zo geslaagd mogelijk te ma-

ken hebben wij de volgende attributen nodig: 
-      bouwlampen 
-      (oude) witte lakens  

-      partytenten 
-      lichtslangen en lampjes 

-      haspels 
  
Heeft u 1 of meerdere dingen thuis liggen en mogen wij deze 

van u lenen? Graag een mailtje sturen naar onderstaande 
mailadressen, zodat wij kunnen inventariseren wat wij van u 

als ouders kunnen lenen. 
  
Voor de Keerkring graag mailen naar: 

j.roskam@kbsdezonnewende.nl 
  

Voor de Ravelijn graag mailen naar: 
c.bomert@veluwseonderwijsgroep.nl of 

p.borgonjen@veluwseonderwijsgroep.nl 
 
Alvast hartelijk dank.  

De Kerstcommissie 
 

 
Lol in lezen 
Van nul tot nu 

Van nul tot nu is een stripboekenserie die niet alleen heel 
leuk is, maar ook informatie geeft over de Nederlandse  

geschiedenis. In deze serie vertelt Methusalem de Tijdt over 
de geschiedenis van Nederland aan de Australische Ankie 
Verhagen.  

Alle belangrijke hoogtepunten van onze historie komen aan 
bod, denk bijvoorbeeld aan: De Romeinen, de kruistochten, 

de Verenigde Oost Indische Compagnie, de Wereldoorlogen 
en Europese samenwerking.  
 

De serie is opgedeeld in vijf delen. De eerste vier delen  
vormen één lang, chronologisch verhaal: 

De vaderlandse geschiedenis tot 1648 
De vaderlandse geschiedenis van 1648 tot 1815 
De vaderlandse geschiedenis van 1815 tot 1940 

De vaderlandse geschiedenis vanaf 1940 
 

Het vijfde deel vertelt over de geschiedenis van het dagelijks 
leven door de eeuwen heen. Er komen verschillende onder-
werpen aan bod, zoals wonen, eten, het schrift en misdaad.  

Deze informatieve en humoristische stripboeken reeks is  
geschikt voor alle kinderen vanaf groep 6 die graag meer te 

weten willen komen over de achtergrond van ons land.  
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Van de Ouderraad 

Betaling contributie 
Op 9 oktober hebben de kinderen een brief mee naar huis 

gekregen. Hierin werd gevraagd om de contributie over te 
maken. 
Veel ouders hebben inmiddels betaald, maar mocht dit nog 

niet gebeurd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit  
alsnog zo snel mogelijk in orde te maken. 

Voor vragen kunt u contact opnemen per mail met: 
OR@kbsdezonnewende.nl 
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