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22 april—6 mei 
tulpvakantie 
 
16 mei   
2e Pinksterdag 
 
23—27 mei  
kijkochtenden 
 
3 juni   
schoolfeest 
16.00—19.00 uur 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Koningsspelen 

Het was weer een geweldige sportdag vandaag voor alle kin-
deren. Na een heerlijk ontbijtje vermaakten de groepen 1-2 zich 
met spellen in-  en om de school; voor de groepen 3 en 4 waren 
er tal van activiteiten bij de Decathlon en de groepen 5 t/m 8 heb-
ben allerlei sporten kunnen doen op de velden van WSV. 
Iedereen kan met een fit gevoel de vakantie in. 
 

Schoolfeest 

Goed om in uw agenda te zetten: vrijdag 3 juni van 16.00-19.00 
uur. We zijn druk bezig met de voorbereidingen, het belooft een 
spectaculair feest te worden. Zoals eerder vermeld is het goede 
doel dit keer: Up4s. Deze stichting biedt onderdak en onderwijs 
aan kansarme kinderen in Oeganda. Tijdens het feest op vrijdag 
verzorgt dit Afrikaanse koor een spetterende show. Alle          
leerlingen krijgen donderdag  2 juni  of vrijdag 3 juni een work-
shop, die zal worden gegeven door kinderen en begeleiders van 
Up4s (up for us). ( www.up4us.nl)  
De kinderen leren: djembé spelen; Afrikaanse zang, dans en 
spel. Donderdagochtend  zijn de workshops voor de onderbouw 
op beide locaties. Vrijdagmiddag voor de bovenbouw op beide 
locaties. 

http://www.up4us.nl


Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

twitter: @kbsdezonnewende 

Centrale eindtoets groep 8 

Dinsdag, woensdag en donderdag hebben onze groep 8 leer-
lingen deelgenomen aan de Centrale Eindtoets (de Cito-toets). 
De Centrale Eindtoets toetst wat je in acht jaar hebt geleerd. Je 
hoeft er dus niet speciaal voor te leren. De Centrale Eindtoets 
bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen. 
 
Bij taal gingen de vragen over de onderdelen:  
1. lezen: kun je een tekst lezen en begrijpen?  
2. woordenschat: weet je wat deze woorden betekenen? 
3. schrijven: kun je schrijffouten in een verhaaltje verbete-

ren? 
4. taalverzorging: kun je een tekst goed spellen en volgens 

de regels netjes schrijven? 
 

Bij rekenen gingen de vragen over de onderdelen: 
1. getallen: dat zijn vragen betreft cijferend rekenen 
2. verhoudingen: dat zijn vragen over breuken  
3. meten en meetkunde: dat zijn vragen over oppervlakte 
4. verbanden: dat zijn vragen over tabellen en grafieken 
 
De leerlingen vonden het best spannend, maar toen ze een-
maal begonnen waren, bleek het erg meevallen. Alle kinderen 
uit groep 8 hebben hun uiterste best gedaan en we zijn dan ook 
trots op onze leerlingen! 
 
Audit 

Jaarlijks wordt er vanuit de Veluwse Onderwijsgroep een audit 
uitgevoerd op alle scholen. Vorige week heeft deze op de Zon-
newende plaatsgevonden. Vol trots kunnen wij u melden dat 
het auditteam zeer tevreden was over de wijze waarop het on-
derwijs op de Zonnewende wordt vormgegeven. Het auditteam 
constateerde een goed pedagogisch klimaat met een fijne inter-
actie tussen leerkrachten en leerlingen. De leerresultaten zijn 
prima op orde en worden goed geborgd. De acties op de leerre-
sultaten worden goed in kaart gebracht. Ze zagen een hardwer-
kend, professioneel team. Het auditteam was lovend over de 
invoering van IPC. Dit thematisch-, onderzoekend onderwijs 
vonden ze helemaal van deze tijd.  
 

Parkeren locatie De Keerkring 

Regelmatig zien wij gevaarlijke situaties ontstaan voor onze 
fietsende ouders en kinderen. Auto’s staan soms half op de 
stoep of het fietspad geparkeerd. Automobilisten zijn dan ver-
ontwaardigd dat er iemand tegen de auto aan fietst. Om conflic-
ten te voorkomen en de veiligheid te garanderen, verzoeken wij  
u dan ook vriendelijk om de auto uitsluitend te parkeren in de 
daarvoor bestemde vakken. 
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Haps 

Alle groepen 7 zijn inmiddels op Haps-kamp geweest. Zij heb-
ben zich weer 3 dagen ondergedompeld in de IJzertijd en ge-
leefd als echte Haps-burgers. Op school hebben ze van jute al 
hun jack en rugzak gemaakt en zijn de drinkbekers van klei ge-
boetseerd. Op het Hapskamp hebben de kinderen beleefd hoe 
de mensen in de prehistorie geleefd moeten hebben.  Hieron-
der de ervaring van de kinderen: 
 
De belevenissen in het Haps-kamp, door groep 7 
We kwamen allemaal samen en Jan de verhalenman vertelde 
om de 10 minuten een verhaal. Er was bijvoorbeeld een bijzon-
dere boom of een plek van een boom met allemaal offers en elk 
familiehoofd en de kinderen moesten een offer neerleggen  en 
een wens doen. Sommige wensen kwamen uit, zoals dat het 
leuk zou worden je gaat er leuke dingen doen. Je moest op 
het begin wel langer dan een uur lopen. Aan het laatste was 
er een boom en vele gezichten en als je dan 2 min veder loopt 
kom je bij het kamp aan en dan aanvallen.  
 
We kwamen aan maar niet zo maar we moesten eerst het 
dorp binnenvallen. Toen we dat hadden gedaan was er een 
meneer op het kamp. 
Verhalenman Jan vroeg of we 3 dagen mochten overnachten. 
De familie van die meneer was bij een bruiloft .Daar moest hij 
ook heen dus hij zij ja dat mag wel alle kinderen moesten jui-
chen en toen de meneer naar de bruiloft ging zei Jan:  ga alle-
maal maar op de bankjes zitten. En pak je klei kopje en we kre-
gen thee in dat kopje. Hij vertelde dat als de bel 3 keer afging 
dat iedereen moest komen en als de bel 6 keer afging moest 
iedereen super snel komen. want dan was er iets ergs gebeurd. 
 
Er waren in het kamp ook taken natuurlijk. Anders mochten we 
niet overnachten. Taak 1 was soep maken. Een paar mensen 
hebben zwijnensoep gemaakt. Er moest ook vlees gesneden 
worden. Taak 2 was brood maken voor  de avond. Je moest 
eerst meel maken voor dat je een brood kon maken en je had 
ook nodig :honing , gist , water , zout en 3 scheppen meel. 
Taak 3 is de oven opwarmen met dunne stokken. Dan kunnen 
daarna als de oven opgewarmd is kunnen daarna de broden 
daarin bakken. Taak 4 was schapen hoeden. De schapen moe-
ten naar de wei als je daar bent mag je een speer maken. 
 
Als de gong 3 keer sloeg dan moesten we bij elkaar komen en 
aten we een tussendoortje vaak was dat een ontbijtkoek of een 
rauwe wortel als de gong 6 keer sloeg dan moesten we super 
snel bij elkaar komen want dan was er iets ergs aan de hand. 
Bij ons was dat niet gebeurd. Bij het tussendoortje kregen we 
een beker water of een beker zelf gemaakte thee. 
Het was een geweldig kamp. Dit vergeten we nooit meer! 
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Schoolreisjes 

In de bijlage van deze Zonnewijzer ontvangt u alle informatie 
betreft de komende schoolreisjes. 
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De Ouderraad; iets voor u? 

Schoolreisjes, avondvierdaagse, schoolfoto’s, carnaval, school-
kampen, Kerst, Pasen, Sinterklaas… Het zijn de feesten en ac-
tiviteiten die school extra leuk maken voor onze kinderen. Deze 
activiteiten kunnen we organiseren dankzij de jaarlijkse contri-
butie die je als ouder/verzorger betaalt voor de Oudervereni-
ging. Naast deze inkomsten, waarmee de Ouderraad (geheel of 
gedeeltelijk) activiteiten kan bekostigen, zijn ouders nodig die 
helpen om alle activiteiten te organiseren. Dit doet de Ouder-
raad, als organiserend comité van de Oudervereniging, in sa-
menwerking met teamleden van school. Voor het komende 
schooljaar zoeken we nieuwe leden voor de Ouderraad. 
 
Wat kost het aan tijd om Ouderraad-lid te zijn? Eén keer per 6 
weken overleggen we. Je hebt verder vrije keus in welke ge-
plande activiteit je tijd gaat steken. Afhankelijk van de activiteit, 
dien je rekening te houden met een aantal dagdelen aan tijd. 
 
Ben je al enthousiast of wil je meer weten, stuur een mail naar 
or@kbsdezonnewende.nl.  
 
We zien uit naar jullie reacties zodat we ook voor 2016-2017 
weer actief aan de slag kunnen! 
 
 
Vanuit de wijk 
Koninklijke Kinderkleedjesmarkt op winkelcentrum Het 
Fort 
Woensdag 27 april organiseert DenkTank Breed voor de 3

e
 

keer een Koninklijke Kinderkleedjesmarkt op winkelcentrum Het 
Fort in de wijk Osseveld-Woudhuis. De Kinderkleedjesmarkt 
begint om 10.00 uur en duurt tot 14.00 uur. Kinderen mogen 
spulletjes verkopen, maar ook muziek maken, een coole dans 
laten zien, een theatervoorstelling geven of bezoekers verba-
zen met een mega magische goocheltruc. Er zijn zelfs prijsjes 
te winnen voor de beste/mooiste marktkoopman/vrouw en 
meest spetterende act! 
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