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10 september  

Informatieavond  
Schaken 
 

11 september  

Informatieavond School 

 

1 t/m 3 oktober  

Schoolfotograaf 

(Keerkring 2 & 3 okt) 

 

1 t/m 5 oktober 

Ouder-Kind gesprekken 

 

10 oktober 

Open Dag 

 

19 oktober 

Studiedag 

 

22 t/m 26 oktober 

Herfstvakantie 

 

 
Start schooljaar 
 
Het schooljaar is inmiddels feestelijk begonnen op de Zonne-
wende! Een mooi geel lint is doorgeknipt en er is in iedere klas 
geproost op een fantastisch mooi schooljaar. Ook zijn er op de 
gangen mooie foto’s geplaatst van alle dingen waar een klas 
trots op is. Loop gerust eens binnen om hier naar te kijken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schooltijden 
 
We willen jullie graag vragen rekening te houden met het vol-
gende.  
 
Tijdens schooltijden is de school verantwoordelijk voor de veilig-
heid van onze kinderen. Ook is de school verantwoordelijk voor 
het geven van goede lessen. We willen dan ook de tijd die de 
kinderen op school zijn zo effectief mogelijk gebruiken voor les-
tijd. Dit betekent dat we als school de volgende schooltijden 
hanteren: 

 
Vanaf 8:15 mogen kinderen naar school komen en 
openen de deuren van de school. Om 8:30 starten 
de leerkrachten met hun les. 
 
 

Voor kinderen die tussen de middag naar huis 
gaan geldt dat ze weer welkom zijn vanaf 13:00. 
Vanaf die tijd zijn alle kinderen aanwezig op het 
plein en zijn er ook weer leerkrachten aanwezig 
om toezicht te houden. De leerkracht zal vervolgens om 13:10 
de kinderen meenemen naar het klaslokaal. Om 13:15 kan dan 
gelijk gestart worden met de les. 



Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

twitter: @kbsdezonnewende 

 
Informatieavond 
 
Op 11 september houden we de jaarlijkse informatieavond. 
Hierbij bent u uitgenodigd om naar de klas van uw kind(eren) te 
komen. De leerkracht licht het een en ander toe over de werk-
wijze van dit jaar en in de pauze is er gelegenheid om met an-
dere ouders een kopje koffie te drinken. 
Dit jaar zijn de tijden op de Keerkring anders dan op de Rave-
lijn, omdat er op de Keerkring een spreker komt van de ge-
meente. Karsten Orth komt vertellen over Natuurlijk Spelen. 
Het programma staat hiernaast. 
Starttijd Ravelijn: 19:00 
Starttijd Keerkring: 18:30 
 
 
Toestemming fotogebruik 
 
Op verschillende manieren informeren we nieuwe en huidige 
ouders over het onderwijs op onze school, dit doen we o.a. 
door middel van het maken van foto’s en video’s. Deze opna-
mes worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bij-
voorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw 
zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien 
zijn. We gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij vinden 
het belangrijk om uw toestemming te vragen. Zonder uw toe-
stemming publiceren wij geen beeldmateriaal van uw kind.  
 
Bij deze nieuwsbrief zit een bijlage met het betreffende toe-
stemminsformulier. Wilt u per gezin een ingevuld formulier inle-
veren bij een van de leerkrachten? 
Hartelijk dank! 
 
 
Gevonden Voorwerpen 
 
Bij het inrichten van de Ravelijn voor het nieuwe schooljaar zijn 
we nog allerlei spullen tegengekomen die niet van ons zijn. De 
gevonden voorwerpen liggen deze week nog uitgestald in de 
hal, daarna maken we de Kringloop er blij mee. 
 
 
Jaarkalender 
 
De nieuwe jaarkalender is weer gereed. Hij zit als bijlage bij de-
ze Zonnewende en begin volgende week krijgt uw kind nog een 
papieren versie mee naar huis. 

 

Programma Ravelijn 

Programma Keerkring 

19:00 gr 1, 2, 3, 5 

19:30 pauze 

19:45 gr 4, 6, 7, 8 

 

18:30 gr 1, 2, 3, 5 

19:15 presentatie  

          Karsten Orth 

20:00 gr 4, 6, 7, 8 
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Voorstellen nieuwe collega’s 
 
Mijn naam is Evelien van Amsterdam en ik ben 28 jaar. Ko-
mend schooljaar geef ik les aan groep 1/2e op de Ravelijn. Ik 
ben aanwezig van maandag tot en met vrijdag. Naast school 
hou ik van hardlopen en tennissen, geef ik les aan een slag-
werkgroep en speel ik trompet in een showband. Ik heb veel zin 
in komend schooljaar en we gaan er een mooi jaar van maken.  
 
 
 
Mijn naam is Susan Hendriks-Bouwmeester, ben 24 jaar en 
woon in Klarenbeek.  
Tijdens het zwangerschapsverlof van Daphne zal ik haar ver-
vangen in groep 1-2f en groep 5c en daarnaast  werk ik als in-
valler op o.a. deze school.  
Op dit moment ben ik bezig om mijn bevoegdheid te behalen 
om gymles te mogen geven, hiervoor ga ik ook lessen verzor-
gen in andere groepen. 
In mijn vrije tijd speel ik volleybal bij Sc Klarenbeek en vind ik 
het leuk om hard te lopen, creatief bezig te zijn, te lezen en ge-
zellige dingen te doen met vrienden. 
Ik heb heel veel zin om op deze school aan het werk te gaan!  
 
 
 
Mijn naam is Ryanne van Leur. Afgelopen jaar was ik als LIO-er 
in groep 5a. Net voor de zomervakantie ben ik afgestudeerd 
aan de PABO in Deventer en nu mag ik starten in groep 6a op 
de Keerkring.  
Mijn hobby’s zijn paardrijden, motorrijden en fotograferen. Ik 
heb zelf 2 paarden en ik ben werkzaam bij Van der Valk hotel 
De Cantharel als koetsier voor op de zaterdagavonden.  
Ik heb zin om te gaan starten! 
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Nieuws van Fris! over de TSO 
 
We zijn dit nieuwe schooljaar op de TSO al goed begonnen! De 
kinderen zitten allemaal in hun nieuwe klassen en genieten van 
de activiteiten die wij tegenwoordig tijdens de TSO aanbieden. 
 
Om het schooljaar gezellig samen door te komen willen wij een 
aantal afspraken onder de aandacht brengen; 
- Het meebrengen van zoetigheid (snoep) naar de TSO is niet 
toegestaan, dergelijke etenswaren zullen mee naar huis gege-
ven worden. Ook willen wij u er met klem op attenderen kritisch 
te kijken naar de lunch die uw kind mee krijgt, saucijzen/
worsten broodjes en dergelijk zien wij liever niet. 
 
- Samen moeten we zorg dragen voor een gezellige en veilige 
sfeer op de TSO, dit betekend dat we ons houden aan de ge-
maakte afspraken. Mocht uw kind dit niet doen, volgen hier con-
sequenties op. Het gevolg kan zijn dat uw kind geen gebruik 
meer kan maken van de TSO. 
 
- Als laatste willen wij u vragen uw kind niet te vroeg naar 
school te sturen, om het overzicht tijdens de TSO te bewaren 
mogen kinderen die geen gebruik hebben gemaakt van de TSO 
voor 13:00 uur niet het schoolplein op. 
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Vanuit de Ouderraad 
 
Als ouderraad organiseren we activiteiten zoals de schoolreis-
jes, de avondvierdaagse, Sinterklaas, kerst en laatste school-
dag ijs. Ook leveren we een bijdrage aan de schoolkampen. Dit 
wordt betaald vanuit de contributie die alle ouders, als leden 
van de oudervereniging, ieder jaar betalen. 
Ook in dit schooljaar willen we jullie als ouders via de Zonnewij-
zer informeren over de komende activiteiten. 
 
Jaarvergadering 
De ouderraad kijkt terug op een mooi schooljaar 2017-2018. 
Activiteiten zijn goed verlopen en ook het schoolfeest was ge-
slaagd. Met de ervaringen van afgelopen jaar gaan we ook dit 
schooljaar er een actief en feestelijk jaar van maken. 
Op maandag 8 oktober 2018 vindt de Jaarvergadering van de 
ouderraad plaats. Als ouderraad doen we, als organiserend co-
mité van de oudervereniging, verslag over het afgelopen 
schooljaar en de daarbij gemaakte kosten. Ook wordt de begro-
ting voor 2018-2019 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 de leden van de ouderraad. 
  
Datum en tijd:            Maandag 8 oktober van 20:00 – 21:00 uur 
Locatie:   De Keerkring 
  
Schoolfotograaf 
Een andere activiteit van de OR is het vastleggen van de 
schoolfotograaf en de organisatie daaromheen. Dit jaar zullen 
er foto’s worden genomen op 1, 2 en 3 oktober. 
 
Mocht je aanwezig willen zijn op de jaarvergadering, meer wil-
len weten over onze activiteiten of geïnteresseerd zijn in 
(lidmaatschap van) de ouderraad, laat het dan weten via 
or@kbsdezonnewende.nl. We informeren je graag. 
  
Ouderraad van de KBS De Zonnewende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activiteiten OR 

1, 2, 3 oktober 

Schoolfotograaf 

 

 

8 oktober, 20:00 

Jaarvergadering 
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Nieuws van het CJG 
 

Beste ouders(s)/verzorger(s), 
In september starten er weer diverse kindgroepen. Hieronder staat 
het overzicht van het aanbod in Apeldoorn.  
Mocht u meer informatie willen over de groepen of uw zoon/dochter 
aanmelden, kan dit via telefoonnummer 088 784 6464, Groeps-
werk_apeldoorn@stimenz.nl of via de aanmeldformulieren op de 
website van het CJG Apeldoorn www.cjgapeldoorn.nl.  
  

  
  

 

Groep / 

Training 

Dag Startda-

tum 

Tijd Locatie 

Piep, zei de 

muis 

(groep 1 tm 

3) 

Woens-

dag 

  

12 sep-

tember 

13.00 - 

14.30 uur 
De Dreven 
Imkersplaats 38 

Piep, zei de 

muis 
(groep 1 tm 

3) 

Don-

derdag 

  

13 sep-

tember 

15.15 - 

16.45 uur 
Het Kristal 
Distelvlinder-

laan 200 

Billy Boem 
(groep 4 tm 

8) 

Dins-

dag 

  

25 sep-

tember 

15.15 - 

16.45 uur 
dok Zuid 
1e Wormense-

weg 460 

Kr8kidzz 

(groep 3 tm 

5) 

Vrijdag 

  

28 sep-

tember 

  9.00 - 

10.00 uur 
Stimenz 
Brinklaan 268 

Kr8kidzz 
(groep 6 tm 

8) 

Moet 

nog ge-

pland 

worden 

   

  

  

  

Kr8kidzz-

faalangst 
(gr 5 tm 8) 

Woens-

dag 

  

5 sep-

tember 

  9.00 -

  10.00 uur 
Stimenz 
Brinklaan 268 

KIES 
(gr 4 tm 8) 

Don-

derdag 

  

6 sep-

tember 

  9.00 -

  10.15 uur 
Stimenz 
Brinklaan 268 
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