
Zonnewijzer 

Nummer 6 

Februari 2016 

Om te onthouden 

Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

twitter: @kbsdezonnewende 

 

8 februari 

Workshopavond 

 

12 februari 

Rapporten mee  

(behalve groep 3) 

 

15—18 februari 

10-minutengesprekken 

 

22-26 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshopavond 

Fijn dat er weer zo veel belangstelling is voor onze workshop-
avond van 8 februari a.s. U kunt zich deze avond laten  

informeren over de volgende onderwerpen: 
IPC; Mindset en succesvol leren; Van peuter naar kleuter;  
Rekenen; Begrijpend lezen en Kanjertraining in de  

onderbouw. 
We wensen u een leerzame avond toe. 

 
Hoofdluis 
Elk jaar komt het weer voor dat er in sommige klassen  

hoofdluis wordt geconstateerd. Gelukkig hebben we op de  
Zonnewende een actief team van luizenouders die na elke  

vakantie weer goed controleert. Zo zijn we er op tijd bij,  
voordat er een hele epidemie uitbreekt.  
Hoofdluis kan iedereen overkomen en elke ouder vindt het  

verschrikkelijk vervelend als het hun kind overkomt. Uiteraard 
worden ouders van de klas op de hoogte gesteld wanneer er 

luis is geconstateerd, zodat u uw kind zelf goed kunt  
controleren.  

Paniek is niet nodig. De luizenouders geven de betreffende  
ouders goede tips en adviezen en blijven helpen met de  
nazorg tot alles onder controle is. Goed kammen met een  

luizenkam is de beste remedie. U leest hierover meer in folder 

die we aan deze Zonnewijzer toevoegen. 

Schooltijden 
We willen u er nogmaals aan herinneren dat, voor de kinderen 
die geen gebruik maken van de voorschoolse opvang, de 

deur vanaf 8.15 uur open is. De kinderen hebben dan een 
kwartier om binnen te lopen. Vanaf die tijd is er ook toezicht 

op het plein en in de klas. Wilt u graag dat uw kind al eerder 
op school is, dan kunt u gebruik maken van de voorschoolse  
opvang. Dit kan vanaf 7.30 uur.  

 
Catechese uit Hemel en Aarde 

Monsters onder je bed, gymnastiek, spinnen, 
ruzie of moeilijke rekensommen: ook in een 
kinderleven zijn er genoeg redenen om bang 

te zijn. Hoe jong je ook bent, iedereen weet 
hoe het voelt om weleens bang te zijn. 

In onze lessen van Hemel en Aarde hebben 
we het in deze periode over bang zijn. Over 
hoe dat voelt en hoe je met het bang zijn en 

de angst kunt omgaan. Godsdienst en  
levensbeschouwing kunnen daarbij helpen.  
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Studiedag kanjertraining 

Donderdag 28 januari waren de leerlingen een dag 
vrij in verband met een studiedag van de leer-

krachten. De leerkrachten hebben zich deze dag weer  
laten bijscholen op het gebied van de kanjertraining. 
Inmiddels hebben alle leerkrachten van de  

Zonnewende een certificaat om kanjertraining te  
mogen geven. Wij willen als team graag up-to-date 

blijven wat betreft de ontwikkelingen binnen Kanjer-
training en willen graag meer verdieping in hoe wij op de 
beste manier met de leerlingen en de lessen om kunnen 

gaan.  
Zo hebben we een stuk herhaling gehad van welke 

‘kanjertaal’ je spreekt met- en tegen de leerlingen. We  
hebben geleerd hoe we ervoor zorgen dat leerlingen ook  
buiten de lessen om precies weten hoe ze kunnen reageren 

in situaties die ze minder prettig vinden. We hebben hier 
concrete ideeën voor gekregen. Ook hebben we nieuwe  

vertrouwensoefeningen geleerd en belangrijke oefeningen 
herhaald. Kortom, een leerzame, interessante en  

inspirerende dag! 
 
Spaans 

De kinderen uit groep 6 en 7 die Spaans volgen, hebben  
inmiddels al een hoop nieuwe dingen geleerd. In de  

Zonnewijzer van november heeft u kunnen lezen dat de  
kinderen tot 100 kunnen tellen, zich kunnen voorstellen en 
de dagen/maanden weten te benoemen. Inmiddels hebben 

we er weer veel bij geleerd. Zo kunnen de kinderen o.a. tot 
1000 tellen, kunnen ze klokkijken en weten ze de lichaams-

delen te benoemen. We gebruiken bij de lessen veel liedjes. 
Zo kennen we het liedje “hoofd, schouders, knie en teen” 
helemaal in het Spaans. 

De kinderen die Spaans volgen, zorgen er ook voor dat hun 
eigen klasgenoten op de hoogte blijven van wat zij doen bij 

Spaans. De kinderen geven regelmatig een korte presentatie 
in de eigen klas. Zo leren alle kinderen in groep 6 en 7 een 
klein woordje Spaans.  

Binnenkort staat voor groep 6 de toets van hoofdstuk 5 en 6 
op het programma en voor groep 7 de toets van hoofdstuk 

11 en 12. In het rapport zullen deze cijfers ook terug te zien 
zijn. 
Op de workshopavond van maandag 8 februari kunt u  

uiteraard meer informatie krijgen over de Spaanse lessen. 
 

IPC “De kermis” in groep 8 (Van Tess en Eline) 
Wat hebben we geleerd? 
Startpunt: we hebben een kleine kermisattractie gemaakt.  

We hebben de stuiterhoogte van verschillende ballen  
gemeten, namelijk van de tennisbal, basketbal en een  

voetbal. Daarna hebben we de gegevens in een lijngrafiek 
gezet.  
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Met gym hebben we met 6 verschillende materialen getest 

hoe snel je glijdt.  
Met rubber: dat gleed helemaal niet, jute dat gleed net iets 

minder dan 2 seconden, textiel dat gleed met iets meer dan 
2 seconden, papier dat gleed met 2,5 seconden naar  
beneden, plastic dat gleed met 3,5 seconden naar beneden 

en vloerbedekking gleed met 2 seconden naar beneden. 
 

We gingen een looping maken met een buis. Daar lieten we 
een knikker doorheen glijden. We kwamen erachter dat hij 
een steil begin moet hebben waardoor hij aan het einde er 

weer uitkwam. 
 

We moesten ontdekken waarvoor je oog en je oor nodig zijn 
bij de kermis. Voor het oog moesten we een doorsnede  
maken, en er een powerpoint bij maken hoe het oog werkt. 

Voor het oor hadden we een voorbeeld doorsnede en daar 
moest je lijnen trekken met het woord wat erbij hoort. 

 
Het elektrospel: er kwam een mevrouw die er veel over 

weet, die heeft ons toen uitgelegd hoe en wat we moesten 
maken en hoe dat dan in zijn werk ging. Uiteindelijk hebben 
we een elektrospel gemaakt en met de kleuters uitgetest. 

 
We moesten een hamer meenemen en hebben met tand-

wielen en katrollen proefjes gedaan en we moesten erachter 
komen waarvoor tandwielen en katrollen nodig zijn op de 
kermis.  

 
We hebben met twee pakken melk een periscoop gemaakt. 

We moesten de bovenkant eraf halen en twee gleuven aan 
beide kanten maken. En een vierkant gat maken waar je 
door kan kijken. dat deed je bij allebei de melkpakken en 

toen plakte je ze aan elkaar.  
 

Met magneten hebben we ook proefjes gedaan. We hebben 
ontdekt dat een magneet een noord- en een zuidpool heeft. 
Daarover moesten we vijf vragen presenteren. Een noord-

pool en een noordpool stoten elkaar af en een zuidpool en 
een noordpool trekken elkaar aan.  

 
Voor geschiedenis hebben we een poster van een kermis-  
attractie van vroeger gemaakt. En geleerd hoe de kermis er 

vroeger uitzag en hoe de kermis is ontstaan. En de kermis 
heette vroeger kerkmis. 

 
Afsluiting:  we hebben een echte kermisattractie gemaakt. 
Alle ouders mochten komen kijken in onze eigen speelhal, 

dat was erg leuk! 
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“Nijntje beweegdiploma” voor groep 1 en 2 

Afgelopen maandag zijn wij gestart bij de groepen 1/2 met 
professionele bewegingslessen. De kinderen vonden het  

allemaal heel erg leuk en hebben heel goed hun best  
gedaan! Deze lessen worden gegeven door Bart Terwisscha. 
De kinderen ontvangen na 20 lessen een Nijntje beweeg-

diploma.   
Wat houdt het precies in?  

Vanuit de sportstimulering Apeldoorn:  
Apeldoorn is, zoals jullie misschien weten, een JOGG-  
gemeente (sinds 1 november 2014) en heeft de wijk  

Osseveld/Woudhuis als speerpunt gekozen. 
Dit betekent dat de gemeente zich in die wijk richt op de 

jongste inwoners (0-19 jaar).  
Het Beweegdiploma is een initiatief van de K.N.G.U. 
(Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) en heeft als 

beeldmerk “Nijntje”. De motorische ontwikkeling van het 
jonge kind is van essentieel belang voor kinderen en  

toekomstige volwassenen. De ontwikkeling die kinderen in 
die eerste jaren doormaken is heel groot en daarom verdient 

het “Nijntje Beweegdiploma” een belangrijke plek in het  
onderwijs aan jonge kinderen.  
Door middel van bewegen en spel wordt de motorische  

ontwikkeling spelenderwijs gestimuleerd en leren  
kinderen zichzelf en de anderen kennen. Het “Nijntje 

Beweegdiploma” draagt bij aan deze ontwikkeling en is 
een basis voor het deelnemen aan de sportcultuur in 
Nederland. Of ze daarna nou gaan hockeyen,  

voetballen, volleyballen, korfballen, naar atletiek of 
naar de tennisclub gaan, dat maakt niet uit. Goed  

leren bewegen in combinatie met plezier in het  
Bewegen, vergroot de kansen van kinderen. Ze krijgen 
meer zelfvertrouwen, zitten beter in de groep, voelen 

zich competent en nemen een actieve leefstijl aan. 
 

Programmeren op de Zonnewende 
De twee groepen kinderen van groep 6 die op de woensdag-
ochtend programmeren op de Zonnewende hebben de eerste 

lessen erop zitten. Zij hebben de programmeertaal Scratch 
geleerd aan de hand van verschillende losse opdrachten en 

nu zijn ze begonnen aan het programmeren van hun eigen 
spel. 
Dat blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn, maar door kleine 

stappen te nemen, komen ze steeds verder. De kinderen  
ervaren nu dat je zorgvuldig moet werken en dat als er iets 

geprogrammeerd is, je moet testen of het programma wel 
doet wat je in gedachten had. 
Plannen, programmeren, testen en zo nodig opnieuw  

beginnen, hoort hierbij. 
De kinderen werken met veel enthousiasme aan hun eigen 

spel, maar leren ook van elkaar door te kijken bij de spellen 
van de andere groepjes. In maart zullen ze de resultaten  
presenteren aan hun ouders. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw-fuf4N3KAhWEvBQKHe8FD3UQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.adonissportacrobatiek.nl%2Fnijntje-beweegdiploma%2F&psig=AFQjCNGfgM0KbxK9xklF31-aiNo6hgEVTA&ust=14546629932021
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl-tzX4N3KAhUD0xQKHROADiUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pearson.nl%2Fscratch%2F&psig=AFQjCNE_2QI9yjcz-k333B4ea1f6pB0UMA&ust=1454663152069057
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Verzoek om mee te werken aan een enquête 

Afgelopen week kreeg ik het verzoek van oud-collega  
Marianne Voetee-Dibbink of zij een marktonderzoek mag 

doen naar hoog gevoeligheid bij ouders van kinderen op de 
Zonnewende.  
Zij doet dit vanuit haar opleiding om een beter beeld te  

krijgen over het onderwerp hoog gevoeligheid en om  
vervolgens een start te kunnen maken met haar eigen  

begeleidingspraktijk. Het invullen van deze enquête duurt  
6 minuten en kunt u openen door op deze link te klikken: 
https://nl.surveymonkey.com/r/S3V3FPR   

Mocht de link niet werken dan kunt u de url kopiëren en 
plakken. Ze zou er enorm mee geholpen zijn!  Bij voorbaat 

dank, namens Marianne Voettee. 
 
Aankondiging van de  Emmaüsparochie 

- peuterkleuterviering op 13 februari (doelgroep 2-6 jaar) 
- kindervertelviering de Boekenkast op 7 februari  

  (doelgroep 6-12 jaar) 
- aankondiging musical Sterrennacht op 14 februari 

 
De Boekenkast  7 Februari “Veel of Weinig” 
Wie gaf het meest? Een vraag die Jezus zijn leerlingen stelt.  

Wij stellen in deze kindervertelviering de vraag aan jou! 
De Boekenkast is een kindervertelviering waarin een boek 

uit de boekenkast wordt gehaald en het verhaal uit dit boek 
zal centraal staan in de viering. Zo’n viering is heel anders 
van opzet dan een “gewone” gezinsviering. In de kinder-

vertelviering  worden de kinderen creatief betrokken door 
ook zelf aan de slag te gaan in het Doe Moment. Kinderen 

zitten in een kring in het midden, ouders erom heen. Niet 
alleen luisteren, maar ook actief mee doen! Welk verhaal er 
dit keer centraal zal staan is op het moment van het inleve-

ren van deze kopij nog niet bekend. De viering wordt voor-
bereid door een werkgroep. Kinderen van de lagere school-

leeftijd worden per mail en per nieuwsbrief ook persoonlijk 
uitgenodigd. We beginnen om 11.45 uur in de dagkapel van 
de Onze Lieve Vrouwekerk. De viering duurt ongeveer 40 

minuten en daarna sluiten we af met een broodje knakworst!  
(doelgroep kinderen van 6-12 jaar en hun ouders) 

 
Peuterkleuter viering, 13 februari “de Toren van Babel” 

om 15.30 uur in de dagkapel  van de Onze Lieve Vrouwe 

kerk. We gaan luisteren naar het verhaal van “de Toren van 
Babel” en de kinderen mogen ook zelf een toren bouwen.  

Vertr ouwde en terugkerende elementen zitten in deze  
viering. Voor de kleinsten onder ons maakt dat een  
vertrouwd geheel. Bekende liedjes, het aansteken van de 

kaars en het openen van de schatkist. We leren het kruis-
teken en bidden samen.  Wilt u op de maillijst om persoon-

lijk uitgenodigd te worden? Stuur een berichtje aan:  
kindenkerk@rkapeldoorn.nl  
Doelgroep: 2-6 jaar met hun ouders.  

https://autodiscover.veluwseonderwijsgroep.nl/owa/redir.aspx?SURL=jwtKNkCES6XHQ779-A6gJhALj4LSvhFH4QIBtilvdWSo0WjS0CvTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBuAGwALgBzAHUAcgB2AGUAeQBtAG8AbgBrAGUAeQAuAGMAbwBtAC8AcgAvAFMAMwBWADMARgBQAFIA&URL=https%3a%2f%2fnl.surveymonkey.com%2f
mailto:kindenkerk@rkapeldoorn.nl
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Kisi kids musical DE STERRENNACHT 

14 februari om 15.00 uur is er een musical “Sterrennacht” 
van de Kisi kids in de Heemgaard.   

Kisi is een internationale beweging van kinderen, jongeren 
en volwassenen. Zij brengen de boodschap van Jezus naar 
de mensen met zang en dans in musicalvorm.  

Kaartjes te koop bij de kassa voorafgaand aan het optreden. 
 

Van de ouderraad 
 

Avond 4-daagse 2016 
Beste ouders, 
Ook dit jaar zal KBS De Zonnewende weer deelnemen aan 

de Avond 4-Daagse.  
Dit jaar hebben we echter ervoor gekozen om mee te doen 

aan de Apeldoornse Avond 4-daagse en niet in de 
Vecht. 
Deze Avond 4-Daagse zal gehouden worden in de bossen 

van het Orderbos en zal gelopen worden op de avonden van 
20 - 21 - 22 en 23 juni 2016. Dit is de maandag t/m de  

donderdag.  
 
Graag vertellen wij u als OR waarom we deze keuze  

gemaakt hebben. Er kwamen meerdere signalen van gevaar-
lijke situaties de afgelopen keer. We liepen langs de open-

bare weg en menig automobilist hield geen rekeningen met 
de wandelaars. Een situatie die wij niet wenselijk vinden 
voor u en uw kinderen.  

De Apeldoornse loopt alleen maar door de bossen. 
 

Daarnaast nog de intocht. Deze was op zaterdagavond bij de 
Vecht. Een moment waarop vele ouders en grootouders  

andere plannen hebben dan een intocht.  
De Apeldoornse is op donderdag. 
 

Uiteraard zijn er ook wat nadelen. Het belangrijkste is het 
parkeren van de auto’s en de verzamelplaats. Hiervoor  

hebben wij als OR reeds een oplossing gevonden. 
Deze zullen we later met u delen door middel van de  
aanmeldingsbrief. 

We hopen op net zo veel aanmeldingen als voorgaande  
jaren! 

De Avond 4-daagse commissie 
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