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Een nieuw schooljaar 
Wat zijn we prachtig gestart, (bijna) iedereen in het wit. 
Op deze manier dragen wij als Zonnewende uit, dat we staan 
voor een respectvolle school in een respectvolle samenleving die 
de kinderen wil laten opgroeien tot respectvolle volwassenen. Dit 
doen we aan de hand van lessen uit de Kanjertraining, waarbij de 
“Tijger” staat voor respect, kracht en vertrouwen. 
De eerste weken van het schooljaar staan dan ook in het teken 
van dit thema. 
Op vrijdag 8 september sluiten we het project feestelijk af. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieavond 5 september 

Wij nodigen alle ouders van harte uit voor de informatieavond 
over de groep van uw kind. Maak kennis met de leerkracht en 
laat u informeren over hetgeen er komend schooljaar staat te ge-
beuren. 
 
De tijden zijn: 
- 19.00-19.30 uur   voor de groepen 1-2 , 5 en 6 
- 19.30-20.00 uur   voor de groepen 3, 4, 7 en 8 
U wordt verwacht in het lokaal van uw kind.  
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Schaken op de Zonnewende, informatie op maandagavond 
4 september 
Waarom schaken? 
Schaken scherpt het denkvermogen. Onderzoek geeft aan dat 
kinderen die leren schaken, beter gaan scoren op zowel reke-
nen als taal.  Op onze school willen wij kinderen vanaf groep 4 
jaarlijks in kleine groepen schaaklessen aanbieden. Schaken 
omvat een groot aantal 21ste-eeuwse vaardigheden, waaron-
der kritisch denken, creativiteit, problemen oplossen en time-
management. Komend schooljaar zullen wij starten met Chessi-
ty. Chessity is een online leermethode om spelenderwijs te le-
ren schaken. Met Chessity ontwikkelen kinderen de competen-
ties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenle-
ving.  
 
Wil je dit schooljaar ook bij ons komen schaken of wil je ons 
helpen met schaaklessen geven? Kom dan naar de informatie-
avond op locatie Ravelijn.  
Maandag 4 september om 19.00 uur op locatie Ravelijn 
 
De week daarna starten we weer met de schaaklessen op loca-
tie Ravelijn (elke maandag18.45-19.45 uur) . 
 
Heeft u vragen en of opmerkingen over het schaken bij ons op 
de Zonnewende? 
Neem dan contact op met Xanthine Bruines-Gerritse 
Mail: x.gerritse@veluwseonderwijsgroep.nl  
 

 
Hemel en Aarde 
Na het project “Respect”, gaan de eerste weken van het school-
jaar de lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde over 
het onderwerp “cirkel”. De cirkelvorm wordt in veel levensbe-
schouwelijke tradities heel bewust gebruikt als symbool. In de 
lessen verkennen de kinderen deze symbolische betekenissen. 
Uit de christelijke traditie werken ze bijvoorbeeld met het ver-
haal over Jozua, die de stad Jericho inneemt door samen met 
het volk er zeven keer omheen te lopen. Ook bekijken ze aure-
olen, die op iconen als gouden cirkels rond de hoofden van hei-
ligen te zien zijn. Ook uit andere tradities zijn er verhalen, beel-
den en rituelen, zoals de tocht om de Kaäba, die moslims in 
Mekka afleggen tijdens de bedevaart. Het is een onderwerp dat 
goed past bij het begin van het schooljaar. We hopen dat alle 
kinderen zich snel thuis voelen in de nieuwe groepen en met 
elkaar een kring vormen waarin iedereen een plek heeft. Met 
deze lessen geven we daar een extra dimensie aan. 
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Serious Request 2017 
Zoals u wellicht al heeft vernomen, vindt dit jaar Serious Re-
quest 2017 plaats in Apeldoorn. De eerste keer dat het Glazen 
Huis in de provincie Gelderland wordt neergezet. 
In de periode voor Kerstmis haalt NPO 3FM samen met heel 
Nederland geld op om ouders en kinderen te herenigen. We-
reldwijd zijn er meer dan vier miljoen familieleden elkaar kwijt 
geraakt door een ramp of conflict. In conflictgebieden, zoals in 
Nigeria en de Democratische Republiek Congo, maar ook na 
natuurrampen, zoals in Nepal, leven miljoenen kinderen nood-
gedwongen gescheiden van hun ouders, broers of zussen. Met 
de opbrengst van 3FM Serious Request sporen Rode Kruis-
hulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact 
met hun familie en brengen ze hen weer thuis. 
 

De Zonnewende wil hier natuurlijk een bijdrage aan leveren en 
laat deze actie niet onopgemerkt voorbij gaan. Als school willen 
wij geld inzamelen en dit overhandigen bij het Glazen Huis. We 
houden verschillende acties, bijvoorbeeld het ophalen van lege 
statiegeldflessen. 
De werkgroep ‘Goede doelen’ is al volop bezig met de voorbe-
reidingen. 
Hier wordt u later over geïnformeerd via de Zonnewijzer. 
Wij hopen natuurlijk tegen die tijd op uw medewerking. 
  
Voor meer informatie kunt u kijken op: http://
seriousrequest.3fm.nl/ 

 
 

 
 
 

Snappet 
Van uw kind (gr 4 – 8)  heeft u vast al gehoord van ons nieuwe 
rekenprogramma Snappet, waarvoor elk kind een tablet heeft 
gekregen. 
Wat houdt Snappet in? 
Met deze reken-software kunnen kinderen op hun eigen niveau 
oefenen met de opdrachten, terwijl ze gelijk ondersteund wor-
den in hun leerproces. Leerlingen worden op diverse manieren 
gemotiveerd zichzelf te ontwikkelen door heel gevarieerd te oe-
fenen met de stof. De kinderen ontvangen gelijk feedback en 
uitdaging in hun eigen leerroute. 
 
Wat is de meerwaarde? 
Kinderen werken op eigen niveau en gaan daardoor sneller om-
hoog. 
Leerresultaten stijgen omdat kinderen meer oefenen. 
Tijdwinst voor de leerkracht (geen correctie),deze tijd wordt in-
gezet om meteen te helpen. De leerkracht ziet gelijk waar een 
leerling stagneert of uitvalt.  
Correctie gebeurt niet achteraf, maar ter plekke. 
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In relatie tot Dalton 
Binnen het Daltononderwijs willen we dat schoolse zaken doel-
matig zijn. 
Daarom zijn effectiviteit en efficiency belangrijke begrippen. Dit 
geeft duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. 
Zelfstandig leren en werken op een Daltonschool is actief leren 
en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of 
opdracht en kan tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien 
noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleem-
oplossend denken van leerlingen.  Op deze manier wordt gelei-
delijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samen-
werken opgebouwd 
 
Ouder-kindgesprekken 
In de week van 25 september vinden de ouder-kind gesprekken 
plaats. U wordt samen met uw kind uitgenodigd voor een ge-
sprekje over de start en het verloop van het schooljaar. Vanaf 
aanstaande woensdag kunt u zich hiervoor inschrijven op het 
schema dat bij de klassendeur hangt.  
 

Handbal 
Op woensdagmiddag 27 september as. spelen er 3 teams van 
de Zonnewende mee met het Handbalschooltoernooi. De 
teams worden begeleid door 3 ouders van de Zonnewende. Al-
vast hartelijk dank hiervoor! 
Het toernooi vindt plaats op het terrein van de Handbalvereni-
ging Achilles te Kerschoten. Aanvangstijd wordt nog bekend 
gemaakt. Veel succes coaches en handballers op de 27ste. 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Van de ouderraad 
  
De ouderraad kijkt terug op een mooi schooljaar 2016-2017. 
Activiteiten zoals schoolreisjes, de avondvierdaagse, Kerst, Pa-
sen, Sinterklaas en laatste schooldag ijs zijn wat ons betreft 
goed verlopen en hebben het schooljaar nog leuker gemaakt. 
Met de ervaringen van afgelopen jaar gaan we ook komend 
schooljaar er een actief en feestelijk jaar van maken. 
  
Op maandag 2 oktober 2017 vindt de Jaarvergadering van de 
ouderraad plaats. Als ouderraad doen we, als organiserend co-
mité van de Oudervereniging van de Zonnewende, verslag over 
het afgelopen schooljaar en de daarbij gemaakte kosten. Ook 
wordt de begroting voor 2017-2018 besproken en vastgesteld. 
We willen jullie, als leden van de Oudervereniging, graag inzicht 
geven in de te verwachten uitgaven. Deze bestedingen worden 
tenslotte mogelijk gemaakt door de jaarlijkse contributie die je 
als lid betaalt. Ook is het een kans om kennis te maken met de 
werkzaamheden en leden van ouderraad. 
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We nodigen jullie als ouders/verzorgers graag uit voor onze 
jaarvergadering: 
Datum en tijd:            maandag 2 oktober 2017 van 20:00 – 
21:00 uur 
Locatie:                       De Keerkring 
  
We hopen jullie allemaal te zien op deze avond! 
  
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar meer willen weten 
over onze activiteiten, geïnteresseerd zijn in de cijfers of andere 
vragen hebben, laat het dan weten 
via or@kbsdezonnewende.nl. We informeren je graag. 
  
Ouderraad van de KBS De Zonnewende 
Mail: or@kbsdezonnewende.nl.  
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