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6 april 
open dag 
 
7 april  
verkeers-examen  
groep 7 
 
11 – 13 april  
Haps-kamp 7A 
 
13 – 15 april   
Haps-kamp 7C 
 
18 -  20 april        
Haps-kamp 7B 
 
19 -  21 april  
cito eindtoets groep 8 
 
22 april    
Koningsspelen 
 
25 april – 6 mei 
Tulp-vakantie 
 

 

 

 

 

 

Open dag 

Heeft u buren, kennissen of familieleden die 
nog een school zoeken voor hun zoon of  

dochter? Op 6 april staan onze beide locaties 
weer open van 9 – 12 uur voor alle  
belangstellenden.   
 

Studiedag 
Voor de kinderen een verlengd paasweekend, voor de  

leerkrachten een enerverende studiedag, met weer veel  
interessante onderwerpen op de agenda. 

Op het programma stond dit keer: 
 Het maken van goede ondersteuningsprofielen voor  

kinderen met extra zorg. 

 Het bieden van uitdaging in de groepen 1-2. 
 Training: omgaan met kinderen binnen het autistisch  

spectrum. 
 De kracht van verschillende groepsdynamieken in een 

team. 

 De groepsplannen. 
Een leuke, praktische studiedag waar iedereen weer veel van 

opgestoken heeft. 
 

Kinderopvang Fris! 

Vorige week heeft kinderopvang Fris! zich gepresenteerd op 
de Keerkring en op de Ravelijn. Zij zullen vanaf 1 augustus de 
inpandige opvang aanbieden voor vso, tso, bso en peuterop-

vang. Het was goed om de positieve reacties vanuit de ouders 
te horen. Wilt u overstappen van OOK naar Fris, dan dient u 

zelf uw contract op te zeggen en aan te melden bij Fris!.  
Binnenkort ontvangt u hierover nog een mail. Op de open dag 
van 6 april zal Fris! ook (vroeg) aanwezig zijn om al uw  

vragen te beantwoorden. 
 

Verloren en gevonden voorwerpen 

Het komt regelmatig voor dat kinderen sjaals, handschoenen, 
of andere losse spulletjes kwijt zijn. Wij vragen u zoveel  

mogelijk de losse spullen in de luizenzak te doen. Kleding, 
bakjes, bekers e.d. die los op de grond liggen, worden door 
onze Felua-medewerkers in de “gevonden voorwerpen-bak”  

gedeponeerd. 
 

Engels op de Zonnewende 

Een poosje geleden had een aantal groepen van de locatie 
Keerkring een stukje geschreven over Engels bij hen in de 

klas. Nu hebben enkele groepen van Ravelijn een bijdrage  
geleverd. Hoe ziet het Engels er in de diverse groepen van de 
Zonnewende uit? 
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Groep 1-2 

Sommige ouders zullen misschien al wel gehoord hebben 
hoe de kinderen van onze groep Engels oefenen als ze naar 

huis gaan: "I see my mother!" Niet zo gek, want wij zijn bij 
de kleuters begonnen met het leren over 'Family'. Eerst  
hebben we geoefend met het digibord en met familiefoto's 

van kinderen uit de klas. Veel kinderen konden in de tweede 
les al benoemen: mother, father, sister, brother,  

grandmother en grandfather. Knap hè? 
 
Groep 5: 

In groep 5 zijn we al aangekomen bij unit 4. In de afgelopen 
units hebben we al heel veel geleerd. We hebben de  

volgende units afgerond: meeting people, food en spare  
time. We weten dus hoe we ons moeten voorstellen, hoe 
verschillende soorten eten en drinken in het Engels heten en 

we hebben veel dierennamen geleerd. In unit 4 hebben we 
het momenteel over "asking the way". We leren om de weg 

te vragen en de weg te wijzen. In de lessen luisteren wij 
naar gesprekken en spreken deze ook na. Daarnaast  

luisteren wij liedjes en werken we in een werkboek. Lenny, 
de juf op het digibord helpt ons bij alle lessen! 
  

Groep 6: 
In groep 6 wordt ook elke week Engels geleerd. We hebben 

dit jaar al de volgende units gehad: describing people,  
shopping en just in time. We weten nu hoe we iemand  
moeten omschrijven, hoe we boodschappen moeten doen en 

hoe we de tijd in het Engels moeten zeggen. Inmiddels zijn 
we aangekomen bij unit 4. Deze unit heet "travelling 

around". We leren welke vervoersmiddelen er allemaal zijn. 
Liedjes, puzzels, gesprekjes en oefeningen. We doen het  
allemaal! Op het bord helpt Regis ons bij alle lessen. Het lukt 

ons steeds beter om het Engels te verstaan! 
 

Groep 7: 
This is what we do with English: 
We got a  workbook from Thieme Meulenhoff. 

It’s named: “ Take iT Easy book A group 7/8”. 
We got different units, all off those units have 5 lessons and 

then we make a test.  
By lesson 5 you have a list with all the words to know. We 
got a few days and then we got the test. You still 

need to know how you spell them. During the  
lesson we watch short movies and dialogs. We have 

a special teacher, her name is Lenny. She tells what 
to do, sometimes she is really funny. We also do 
games and sometimes we do it ether. The english  

lessons are nice.   From Luc 
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Groep 8 

Wij leren Engels met take it easy. 
Elke les beginnen we op het digibord. Daar vertelt Lenny wat 

we gaan leren en doen in deze les. Alles wat ze zegt is in het 
Engels. 
De meest voorkomende opdracht is de dialoog. We krijgen 

eerst een filmpje te zien waar 2 personen in het Engels met 
elkaar praten. 

De tekst die we hebben gehoord zien we dan ook in ons 
werkboek. We doen het dan samen met een matje. Naast de 
gewone opdrachten b we ook werkwoord stukjes waar we de 

dingen leren die we moeten weten over de Engelse werk-
woorden. 

Verder krijgen we nog filmpjes te zien en liedjes te horen 
waar we dan vragen over moeten beantwoorden. Van Eline 
 

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  
lichaamsdelen 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.  
 
Heel Apeldoorn Rein 

Woensdag 30 maart hebben de groepen 7 deel genomen aan 
Heel Apeldoorn Rein. Ze kregen een korte uitleg van de 

mensen van de gemeente en daarna zijn in de wijk op zoek 
gegaan naar zwerfafval. Ze hebben ontzettend goed hun 
best gedaan en gezamenlijk 58 kg aan zwerfafval opgehaald. 
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Schoolvoetbal groepen 7 en 8 

Woensdag 23 maart was het de beurt aan het meidenteam 
van de Zonnewende. Het was een gemengde groep meiden 

uit verschillende klassen. Ze werden aangemoedigd door  
enthousiaste ouders en leerkrachten. Ze hebben hard hun 
best gedaan om alles er uit te halen en zijn gedeeld tweede 

in hun poule geworden. 
Woensdag 30 maart waren de drie jongensteams van de 

Zonnewende aan de beurt. Ook hier was een hoop  
enthousiasme langs de kant en deden ze hard hun best. Er 
werd mooi samengespeeld en er vielen heel wat doelpunten. 

Soms waren de tegenstanders wat beter en werd er  
verloren. Zonnewende 2 is door naar de kwartfinales op 

woensdag 6 april.  
 
Vanuit de wijk: 

In bijlage een flyer over de architectuur rondleidingen die de 
Wijkraad Osseveld-Woudhuis kan aanbieden in het kader 

van 25 jaar Wijkraad. De rondleidingen zijn nog niet  
volgeboekt, dus zegt het voort! Leuk, informatief én gratis! 

 
Van de ouderraad: 
Schoolreisjes, avondvierdaagse, schoolfoto’s, carnaval, 

schoolkampen, Kerst, Pasen, Sinterklaas… Het zijn de  
feesten en activiteiten die school extra leuk maken voor  

onze kinderen. Deze activiteiten kunnen we organiseren 
dankzij de jaarlijkse contributie die je als ouder/verzorger 
betaalt voor de Ouderverenging. 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 Ouderraad, als  
organiserend comité van de Oudervereniging, in  
samenwerking met teamleden van school. Voor het komende  

schooljaar zoeken we nieuwe leden voor de Ouderraad. 
 

Wat kost het jou aan tijd om Ouderraad-lid te zijn? Eén keer 
per 6 weken overleggen we. Je hebt verder vrije keus in  
welke geplande 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! 

mailto:or@kbsdezonnewende.nl

