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27 januari 
Alle leerlingen vrij i.v.m. 
studiedag 
 
29 januari 
Nationale voorleesdagen 
 
5 februari 
Carnaval 
 

8 februari 

Workshopavond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 ! 
De kerstdagen en alle feestelijkheden van oud en nieuw zijn weer  
voorbij. Een nieuw jaar. Een frisse start. 
Het team van de Zonnewende wenst iedereen van harte een fijn en 
leerzaam jaar toe in goede gezondheid met geluk in grote en in kleine 
dingen maar bovenal: gelukkig met elkaar! 
 
Wij willen bij deze alle ouders bedanken die ons hebben geholpen met 
de activiteiten tijdens de kerstavond. Het was een geslaagde viering en 
de kinderen hebben het erg naar hun zin gehad. Alle ouders waarvan 
we spullen mochten lenen: hartelijk dank daarvoor! Daarnaast willen wij 
Intratuin Apeldoorn bedanken voor de verlichting die gedoneerd is.  

 
Babygeluk 
Ook in de laatste maanden van 2015 was er weer veel baby-geluk bij 
onze Zonnewende-collega’s. 
Op 3 oktober werd Cato, de 2e dochter van juf Nienke geboren; 
Op 6 oktober Jorn, de 2e zoon van juf Willeke; 
Op 18 november werd juf Carina voor de eerste keer moeder van 
dochter Lemay-Yvaine; en op de laatste dag van 2015 zag Thijs, de 
zoon van juf Caroline het levenslicht. Thijs heeft al een grote zus van  
2 jaar. 
 
Alle nieuwe gezinnen wensen wij heel veel liefde en geluk! 
Langzaam maar zeker keren de meeste leerkrachten weer terug van 
hun verlof en gaan zij hun werkzaamheden in de groepen weer  
hervatten. 

 
Studiedag 27 januari 
Op woensdag 27 januari zijn alle kinderen vrij in verband met een  
studiedag van het team. We hebben die dag een nascholing van de 
Kanjertraining. 

 
Workshopavond verplaatst naar 8 februari 
De jaarlijkse workshopavond staat in de jaarkalender gepland op 26 
januari. Deze wordt verplaatst naar maandagavond 8 februari. 
Dit heeft te maken met de agenda van Philippe de Kort, onze IPC-
trainer. 
Philippe zal die avond 2 keer een presentatie houden over IPC. 
Verder staat o.a. op het programma: 
- De overgang van peuter naar kleuter (ook heel interessant voor  
  mensen met jonge kinderen die nog niet op school zitten. Vraag  
  gerust uw buren mee) 
- Het rekenonderwijs van vroeger en nu 
- Het belang van begrijpend lezen en de woordenschat 
- Mindset. Wat is de kracht van een groeiende mindset op de leer- 
  prestaties? 
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De projecten van IPC 
Deze week zijn we weer gestart met de nieuwe projecten van IPC. 
Wat leren we de komende weken? 
 
groepen 3-4: Magische Media 
 
Tegenwoordig hebben we meer manieren om met elkaar 
te communiceren dan ooit tevoren. We kunnen sms’en, 
bellen, e-mails sturen, twitteren, onze eigen filmpjes met 
elkaar delen, foto’s uitwisselen, etc. Het aantal nieuwe 
mogelijkheden groeit in een ongelofelijk tempo. In deze 
unit gaan we bekijken hoe we echt heel erg goede  
communicatoren kunnen worden.  
 
Bij geschiedenis leren we bv:  
over uitvinders die beroemde uitvindingen hebben gedaan op het  
gebied van communicatie. 

Bij Muziek leren we:  
hoe je door middel van muziek een verhaal kunt vertellen  
hoe je met muziek een karakter kunt uitbeelden  
hoe je geluidseffecten voor een film maakt  
hoe muzikanten communiceren door middel van hun muziek  

 
Bij Kunstzinnige Vorming leren we:  

hoe een kostuum ons iets kan vertellen over de drager  
hoe schilders en beeldhouwers een stemming, gevoel of idee over- 

    brengen  
 
Bij ICT leren we:  

hoe je speciale effecten kunt creëren door instructies te geven aan 
    een robot  
 
Bij Aardrijkskunde leren we:  

hoe je een levensechte wegscène voor een film maakt  
hoe je een geluidskaart van de school maakt  
hoe je een nieuwsbericht over een mondiale gebeurtenis presen 

    teert  
 
Bij Natuur leren we:  

hoe geluid zich voortbeweegt  
hoe we licht kunnen gebruiken om berichten in morsecode te  

    sturen  
 
Bij Internationaal leren we:  

hoe we betere communicatoren kunnen worden  
over andere talen die we kunnen leren spreken  
hoe mensen in verschillende landen elkaar begroeten  

 
In de praktijk bij meester Gertjan: 
Groep 4a is deze week gestart met het nieuwe thema van IPC, 
‘Magische media’. Als startpunt hebben wij het lokaal omgetoverd tot 
een ware bioscoop. Om het digibord heen hingen rode doeken,  
gemaakt van crêpe papier. In een echte bioscoop zijn deze er  
tenslotte ook. De tafels hebben wij naar achteren geschoven en de 
stoelen hebben wij in mooie rijen, recht voor het digibord gezet. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://eyespired.nl/wp-content/uploads/2014/11/interview-willy-verginer-2.jpg&imgrefurl=http://eyespired.nl/interview-willy-verginer&h=406&w=610&tbnid=DP9pEJDupgNSAM:&docid=C8cgFC2jnZ2a7M&ei=raCOVvrpJoO8Pa2zh9AE&tbm=is
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In een bioscoop is het donker dus gingen ook de zonneschermen om-
laag. 
Om het echte bioscoopgevoel te krijgen was er uiteraard ook popcorn 
aanwezig. Omdat popcorn uit de hand eten vaak resulteert in een 
grote knoeiboel moesten we iets hebben om de popcorn in te doen.  
 
Nu is het leuke van IPC dat er voor de leerkracht veel ruimte is om de 
les net wat anders te maken dan dat hij beschreven staat. Toevallig 
had Sander uit onze klas net voor de vakantie een opdracht uit het 
pluswerkboek rekenen gemaakt, waarbij hij een bakje in elkaar moest 
zetten. Daarom hebben we van tevoren zelf, na uitleg van Sander, 
onze eigen bakjes gemaakt voor de popcorn. Dit maakt IPC zo leuk, 
behalve de beschreven vakgebieden werk je ineens ook een beetje 
aan rekenen en beeldende vorming.  
 
Toen iedereen lekker klaar zat voor het scherm begon een 6-minuten 
durende film over een monnik en een vis. De kinderen hadden als 
opdracht meegekregen om kritisch de film (het verhaal) te volgen en 
daarnaast ook te kijken of er opvallende dingen in de film zaten.  
Na afloop was veel kinderen iets opgevallen, er was namelijk niet ge-
praat in de film. De handelingen van de figuren en de muziek vertel-
den het verhaal. Ondanks dat er dus niet was gepraat, hadden de 
kinderen de film prima kunnen volgen. Het navertellen van het  
verhaal lukte dan ook prima.  
 
Na deze conclusies getrokken te hebben wilden we teruggaan naar 
onze plek, tot er ineens een filmpje binnenkwam in de mailbox van de 
meester. In dit filmpje leerden we Tony kennen, de directeur van een 
internationale filmstudio. In het filmpje was te zien dat Tony erg druk 
is. Hij vroeg ons of wij wilden oefenen met onze communicatievaar-
digheden, net zoals we deze hadden gezien in het filmpje.  Dit  
hebben wij gedaan door een soort van hints te spelen, waarbij de  
kinderen een kort verhaaltje uit moesten beelden zonder hierbij te 
praten. De kinderen hebben in groepjes allemaal een klein stukje  
bedacht en dit uiteindelijk voor de klas gespeeld. Deze prachtig  
uitgebeelde stukjes hebben wij gefilmd en opgestuurd naar Tony.  
Wij wachten nog op een reactie.. 
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Groepen 5-6: Red de wereld. De tropische regenwouden. 
 
Ooit bedekten regenwouden twintig procent van het aardoppervlak. 
Tegenwoordig is dit nog maar vijf procent. Elke seconde wordt een 
stuk regenwoud ter grootte van een voetbalveld vernietigd. Sommige 
wetenschappers zijn van mening dat als er geen regenwoud meer is, 
de hele aarde gevaar loopt. Wat kunnen we doen om het regenwoud 
te redden?  
 
Bij Aardrijkskunde leren we:  

waar er in de wereld regenwouden zijn  
welke producten uit het regenwoud we gebruiken in ons  

    dagelijks leven over het leven van de mensen in het regenwoud  
    en hoe hun leven verschilt van het onze  

hoe en waarom het regenwoud wordt vernietigd  
over de manieren waarop mensen proberen het regenwoud te  

    redden  
 
Bij Kunstzinnige Vorming leren we:  

over de lichaamskunst van het regenwoud en gaan we onze  
    gezichten net zo beschilderen  

hoe we kunst kunnen gebruiken om een scène uit het regenwoud  
    te creëren  
 
Bij Natuur leren we:  

over de verschillende planten en dieren in het regenwoud  
waar deze planten en dieren leven in het regenwoud  
over kleur in het regenwoud en hoe de dieren en planten die  

    gebruiken  
waarom planten bladeren hebben en waarom deze verschillend  

    kunnen zijn  
over de beste omstandigheden voor het kweken van een plant  
over fruit en zaadjes uit het regenwoud  
hoe je je eigen regenwoudplant kunt kweken uit een zaadje  

 
Bij Techniek leren we:  

hoe we een tropisch fruitdrankje kunnen maken  
 
Bij Muziek leren we:  

hoe we met behulp van muziek een scène uit het regenwoud  
    kunnen uitbeelden  
 
Bij Bewegingsonderwijs leren we:  

hoe we met behulp van dans en mime een scène uit het regen- 
    woud kunnen uitbeelden  
 
Bij Internationaal leren we:  

hoe verschillende landen en organisaties  
    helpen om het regenwoud te redden  
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De groepen 7-8: Nederland Waterland  
 
Deze IPC-unit gaat specifiek over Nederland, en dan met name over 
de manier waarop er in Nederland wordt omgegaan met de dreiging 
van het water vanuit de zee. De kinderen leren over de verschillende 
maatregelen die in ons land werden en worden genomen om  
bebouwing mogelijk te maken en veilig te stellen, zelfs in gebieden 
die bedreigd worden door de zee, en hoe er land is gecreëerd in  
gebieden waar vroeger alleen maar water was. 
 
Bij Aardrijkskunde leren we: 
  dat Nederland voor een groot deel lager ligt dan de zeespiegel 
  dat Nederland goed beschermd moet worden  
    tegen de gevaren van de zee 
  hoe Nederland zich beschermt tegen de zee 
  wat polders zijn, hoe ze gemaakt worden en waar  
    ze liggen 
  dat het voor Nederland belangrijk is om goed  
    waterbeheer te voeren 
  hoe Nederland zich beschermt tegen de stijgende 
    zeespiegel in de toekomst 
  dat het wonen bij de zee ook vele voordelen kent 
  hoe we topografische kaarten moeten lezen 
 
Bij Geschiedenis leren we: 
  wat een overstroming in Nederland kan aanrichten 
  hoe Nederland er vroeger uitgezien moet hebben 
  wie Simon Stevin, Jan Adriaenszoon Leeghwater en Cornelis Lely 
    waren 
  hoe vroeger een droogmakerij werkte 
 
Bij Muziek leren we: 
  wat zeemansliederen zijn 
  welke rol de strijd tegen het water speelt in sommige (volks)- 
    liederen 
  zelf een liedje schrijven over de zee 
 
Bij Natuur leren we: 
  over zoet, zout en brak water in de vroegere Zuiderzee en het  
    huidige IJsselmeer 
  over de getijdenwerking 
  over het wel of niet afsluiten van de Oosterschelde 
 
Bij Internationaal leren we: 
  over overstromingen en andere watersnoodrampen elders in de  
    wereld 
  over waterbeheer in Nederland en in andere landen 
 
U zult de komende weken waarschijnlijk de enthousiaste verhalen 
van uw kinderen wel weer gaan horen! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM4ZHR-ZfKAhXFqQ4KHW8iAWAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.floodsite.net%2Fjuniorfloodsite%2Fhtml%2Fnl%2Fstudent%2Fthingstoknow%2Fgeography%2Fpolders.html&psig=AFQjCNG84
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTlZH5-ZfKAhUFdw8KHT2LAHMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.muziekweb.nl%2FLink%2FHHX1296%2FDe-allermooiste-zeemansliedjes&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNFs-TdQSh_AF
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.wunderkammer.nl/images/sized/images/uploads/57b8f705e3343922cdd2e5486a2dd3124-909x600.png&imgrefurl=http://www.wunderkammer.nl/projecten/nederland_in_7_overstromingen/&h=600&w=908&tbnid=ZB4kYfL97hNdkM:&docid
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Carnaval op de Zonnewende 
Carnaval valt vroeg dit jaar en daarom zullen wij dit al op vrijdag 5 
februari gaan vieren. Evenals vorig jaar zal er op beide locaties een 
feestelijke opening plaatsvinden buiten op het plein. Alle ouders zijn 
uiteraard van harte welkom om bij deze opening aanwezig te zijn en 
mee te swingen op de muziek.  
‘s Ochtends zullen alle kinderen van de onderbouw gezellig in de klas 
bezig gaan en krijgen zij een leuke show te zien. ’s Middags is er voor 
de bovenbouw feest. Zij zullen tegen elkaar gaan strijden in een 
‘’Zonnewende got’s talent’’.  

Verdere informatie over deze dag zult u 
binnenkort ontvangen via een brief van 
de carnavalscommissie. We kijken in 
ieder geval nu al uit naar deze gezellige 
dag.  
 
 

 
Voorleesontbijt 
Welke vader wil voorlezen? 
Vrijdag 29 januari starten de nationale voorleesdagen. We zullen dit 
traditiegetrouw openen met een gezellig ontbijt. De kinderen krijgen 
van de ouderraad een pakje drinken en een krentenbol. Mocht uw 
kind hier niet voldoende aan hebben, dan mag u wat extra’s mee- 
geven.  
Het is de bedoeling dat de kinderen tijdens dit ontbijt worden voor- 
gelezen. Vorig jaar hebben opa’s en oma’s dit gedaan. Dit jaar  
zouden we graag de vaders willen uitnodigen om te komen voorlezen 
aan een groepje kinderen.  
Vaders die dit leuk vinden om te doen, kunnen zich aanmelden in de 
klas bij de desbetreffende leerkracht. We vinden het leuk als de  
vaders zelf een boekje meenemen, maar natuurlijk mogen er ook 
boeken van school gebruikt worden.  
 
In de dagen die volgen zullen we in alle klassen extra aandacht  
geven aan het voorlezen. Natuurlijk vinden we het erg leuk als u er 
thuis ook bij aan zou willen sluiten.   
De afsluiting van de nationale voorleesdagen zal zijn op donderdag-
middag 4 februari met een schoolbrede voorleesmix.  
 
Het doel van de nationale voorleesdagen is het stimuleren van het 
voorlezen, met name aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Op 
de site: www.nationalevoorleesdagen.nl kunt u meer informatie  
vinden.  
Het prentenboek dat dit jaar centraal staat is: We hebben er een  
geitje bij! In het verhaal gaat Mik op zoek naar het pasgeboren geitje. 
Alle kinderboerderijdieren zijn blij met de geboorte van het geitje en 
laten dit op hun eigen manier merken.  
Dit prentenboek is onderdeel van een top10-prentenboeken die  
speciaal is samengesteld voor de nationale voorleesdagen van 2016.  
 
Alvast veel plezier gewenst met voorlezen en we hopen veel  
enthousiaste vaders te mogen ontvangen in de klassen op vrijdag  
29 januari!  

http://www.nationalevoorleesdagen.nl
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw04H8oJjKAhXFgQ8KHUQdAWwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.soesterkwartier.info%2Fkinder-carnaval-disco&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNE7HzE49DwLX7VizWkp5EpeNLdAmw&us
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ0augoZjKAhVDpw4KHV2gACcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvoorleeskamer6.webnode.nl%2Fover-ons%2F&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNFDjTkXF7SjAwSkt5N8L4HlBWV9sQ&ust=1452275
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.coda-apeldoorn.nl/fileadmin/_processed_/csm_voorleesdagen2016-copy1_69564ffc49.jpg&imgrefurl=http://www.coda-apeldoorn.nl/coda-junior/jeugdactiviteiten/nationale-voorleesdagen/&h=213&w=340&tbnid=spWBinxfXRoT
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De prentenboeken top 10, 2016 
De krijtjes staken – Drew Daywalt en Oliver Jeffers (De Fontein) 
De krokodil die niet van water hield – Gemma Merino (Lemniscaat) 
De leeuw en het vogeltje – Marianne Dubuc (Querido) 
Feestmaal voor de koning – Marlies Verhelst en Linde Faas 
(Lemniscaat) 
Gewonnen – Ruth Wielockx (Clavis) 
Gonnie & vriendjes in ganzenpas – Olivier Dunrea (Gottmer) 
Het ei van Egel – Nozomi Takahashi (De Eenhoorn) 
Sneeuwwitje breit een monster – Annemarie van Haeringen (Leopold) 
Vergeet mij nietje – Milja Praagman (De Eenhoorn) 
We hebben er een geitje bij! – Marjet Huiberts en Iris Deppe 
(Gottmer) – Prentenboek van het Jaar 2016 
 

 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboek-toptien/de-krijtjes-staken/
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboek-toptien/de-krokodil-die-niet-van-water-hield/
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboek-toptien/de-leeuw-en-het-vogeltje/
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboek-toptien/feestmaal-voor-de-koning/
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboek-toptien/gewonnen/
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboek-toptien/gonnie-vriendjes-in-ganzenpas/
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboek-toptien/het-ei-van-egel/
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboek-toptien/sneeuwwitje-breit-een-monster/
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboek-toptien/vergeet-mij-nietje/
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboek-toptien/mini-editie-met-app/

