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Een nieuw schooljaar 

Hierbij ontvangt u de eerste Zonnewijzer van het schooljaar 2016

-2017, waarbij we u weer informeren over onze activiteiten, ver-

nieuwingen en wetenswaardigheden. 

We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad, lekker bent uitge-
rust en dat uw kinderen goed gestart zijn dit schooljaar. Na een 
gezamenlijke openingsviering vorige week woensdag en een 
spetterende afsluiting op vrijdag, zijn wij op beide locaties het 
schooljaar heel goed begonnen. We hebben er weer zin in! 

 

Onderwijsontwikkelingen en ambitie 2016-2017 

Naast het verder implementeren van IPC, richten we ons dit 
schooljaar onder andere op de invoering van de nieuwe leesme-
thode “Lijn 3” voor groep 3.  
We verwachten dat dit schooljaar 7 leerkrachten hun gymbe-
voegdheid behalen, zodat vrijwel iedereen op de Zonnewende 
bevoegd is om gymlessen te geven. 
Onze taal-, reken-, gedrags-, ict- en meerbegaafdheids-
specialisten zullen meer gaan samenwerken met andere scholen 
om hun expertise verder in te zetten binnen de Veluwse Scholen-
groep. Kortom, we blijven meegaan in de nieuwe onderwijsont-
wikkelingen. 
 
Even opfrissen: Wat is IPC ook alweer? 

Het afgelopen schooljaar is de Zonnewende van start gegaan 
met het Internationaal Primary Curriculum (IPC). Het IPC is een 
integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4 
tot en met 12 jaar, dat gericht is op kunst en cultuur (beeldende 
vorming, dans, drama, digitaal en mediawijsheid, cultureel erf-
goed, literair en levensbeschouwing) en de zaakvakken 
(aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en natuuronderwijs). Bin-
nen het IPC is veel aandacht voor de kernwaarden van het Dal-
tononderwijs; verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, reflectie, sa-
menwerken en doelmatig werken. Ook is het IPC internationaal 
georiënteerd, wat mooi aansluit bij ons profiel voor vervroegd 
vreemde talenonderwijs. 
 
Erkend leerbedrijf 
Van pabo Saxion hebben wij het  kwaliteitskeurmerk “Opleider in 
de school” mogen ontvangen. Eerdaags krijgen beide locaties 
hiervoor het gevelbordje. 
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Schoolgids 

De schoolgids ontvangt u niet meer op papier, maar is te vinden 
op onze geheel vernieuwde website. Op die manier kan deze 
up-to-date blijven en raakt hij niet kwijt. Alleen nieuwe ouders 
krijgen een verkorte versie op papier. 
 
Verjaardagen op de site 

Op onze website vermelden wij (vanaf september) de verjaar-
dagen van onze leerlingen. We vermelden alleen de voornaam 
en de datum. Heeft u bezwaar tegen het vermelden van de ver-
jaardag van uw kind, laat dit dan uiterlijk 15 september aan ons 
weten door een mail te sturen naar ict@kbsdezonnewende.nl . 
Wij zorgen er dan voor dat de verjaardag van uw kind niet op 
onze website komt. 
 
Vrije dagen 

Wekelijks bereiken ons verzoeken om leerplichtige kinderen 
verlof te geven omdat oma en opa een weekendje hebben ge-
boekt om met de familie een feestje te vieren. 
We snappen dat dit belangrijke familiebijeenkomsten zijn die 
heel waardevol zijn, maar wij kunnen en mogen hier geen verlof 
voor geven. De leerplicht stelt dat een school 12 weken vakan-
tie geeft en daarnaast een aantal studiedagen, dit zijn de mo-
menten om op stap te gaan. Het verlengen van een weekend 
met een vrijdag of een maandag is dan ook geen optie. De 
richtlijnen van de leerplicht kunt u vinden op onze site. 
 
Start programmeren op de Zonnewende 

Woensdag 7 september begint het programmeren voor groep 6. 
Twee groepen gaan dan aan de slag met het leren van de pro-
grammeertaal Scratch met als doel het maken van een eigen 
spel. Naast dat het erg leuk is, vereist het ook vaardigheden die 
je op school goed kunt gebruiken. Het vereist dat je logisch kunt 
nadenken en dat je leert gestructureerd te werken. Je leert 
doorzetten als het even tegen zit en het vraagt creativiteit in het 
oplossen van problemen. Daarnaast komt ook het reflecteren 
op eigen werk aan bod als blijkt dat er toch ergens een foutje in 
het programma zit. Allemaal vaardigheden die we op school 
goed kunnen gebruiken bij alle vakken. 
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De leerlingen hebben een korte introductie gehad in de eigen 
klas. In de brief voor de ouders stond hoe je je op kon geven. 
Uiterlijk maandag 5 september moeten de strookjes zijn ingele-
verd. De kinderen die mee mogen doen, krijgen dinsdag de 
brief mee om woensdag te starten.  
De lessen vinden plaats onder schooltijd en er wordt dus van 
de leerlingen verwacht dat zij, naast heel veel enthousiasme, 
een goede werkhouding hebben en ook bereid zijn om opdrach-
ten thuis uit te voeren.  
Voor vragen kunt u terecht bij juf Alexandra 
(a.flapper@kbsdezonnewende.nl) 
 

Het schaakseizoen gaat weer van start 

Dinsdagavond 6 september om 20.00 is er een  
informatieavond over onze schaakclub.  
  
Op deze informatieavond brengen wij u op de hoogte van de 
werkwijze en de bezigheden van onze schaakclub. U bent hier-
bij van harte uitgenodigd.  
De eerste schaakles zal op maandag 12 september van 18.45-
19.45 zijn.  
  
Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die onze  
schaakclub een warm hart toedragen en het leuk vinden om 
ons schaakteam te versterken. Ook oud leerlingen van de Zon-
newende die bij ons hebben leren  
schaken zijn van harte welkom. Eventueel kunnen deze leer-
lingen hun MaS (Maatschappelijk stage) bij ons op de schaak-
club te doen.  
  
Wat houdt het in:  
Als vrijwilliger geef je één keer per week les op maandag van 
18.45-19.45 aan een groepje kinderen (max. 6 per groepje). 
Het niveau wordt in overleg bepaald en is  
afhankelijk van ieders voorkeur en je eigen schaakniveau.  
  
Wat vragen we:  
Je kunt schaken. Dit hoeft niet op een hoog niveau te zijn. Het 
belangrijkste is dat je de basisregels kent en dat je het leuk 
vindt om kinderen te leren schaken.  
Heb je interesse in deze leuke uitdagende vrijwilligers job, dan 
ben je tijdens de informatieavond ook van harte welkom. Of 
stuur een mail naar: x.gerritse@kbsdezonnewende.nl  
 
 

 
 
 

 

Kinderen van de schaak-
club geven een miniles 
aan de groepen 4. Wil je 

ook komen schaken? 
Kom dan naar de infor-

matieavond. 

mailto:a.flapper@kbsdezonnewende.nl
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Spaans op de Zonnewende 
Ook dit schooljaar gaan we op de Zonnewende weer Spaans 

aanbieden.   

¡Qué Guay! Oftewel ‘Wat gaaf!’ 

De Spaanse lessen zijn voor de leerlingen uit groep 6 en 7 die 

een extra uitdaging aan kunnen en in overleg met hun leerkracht 

Spaans mogen volgen. 

Dinsdag 6 september starten we met de eerste les. De leerlingen 

die voor het eerst Spaans gaan volgen zullen beginnen met tel-

len, de kleuren en zichzelf voorstellen. De leerlingen uit groep 7 

die al een jaar Spaans hebben gehad, gaan de lesstof van vorig 

schooljaar herhalen en daarna het lesboek uitmaken.  

De leerlingen krijgen elke week een uur Spaanse les en werken 

daarnaast ook binnen de weektaak een half uur aan Spaans. Ook 

maken de leerlingen toetsen waarvoor ze thuis moeten leren. 

Deze resultaten zijn terug te vinden in het rapport. We nemen 

de Spaanse lessen dus erg serieus. 

In de loop van het schooljaar houden we u via de Zonnewijzer zo 

nu en dan op de hoogte  van de ontwikkelingen binnen de 

Spaanse lessen. 

 

Maak kennis met vele takken van sport middels Sport 
van de maand. 

Elke maand kan uw kind meedoen aan een andere sport. Een 
leuke manier om veel sporten te leren kennen op een vrijblij-
vende manier. 
Hoe werkt het? 
Op www.sportvandemaand.nl vindt u alle informatie en ook het 
overzicht van alle sporten. Om uw kind aan te melden voor 
Sport van de maand dient u zich als ouder eerst te registreren 
op deze website. Als u een account heeft aangemaakt kunt u 
uw kind(eren) toevoegen en vervolgens aanmelden bij 
(meerdere) activiteiten van Sport van de maand.  
 
Om deel te nemen aan de sporten van Sport van de maand 
wordt er jaarlijks een bijdrage van €2,50 per kind gevraagd. Bij 
de eerste keer aanmelden wordt u verzocht om een betaling 
voor uw kind(eren) die u heeft opgegeven in uw account te vol-
doen. Wordt daar later in het jaar nog een kind aan toege-
voegd, dan betaalt uw ook voor dit kind €2,50. Een kind sport 
dus voor €2,50 van september tot en met juni bij zoveel moge-
lijk activiteiten van Sport van de maand als hij/zij graag wil.  

https://autodiscover.veluwseonderwijsgroep.nl/owa/redir.aspx?C=adWl8RYsfG6dIyv9mNUl0dlMjWTLCMPB3u6rbW-Oo_bDFUbYltHTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sportvandemaand.nl
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Sparen voor je school 

Mocht u toevallig boodschappen bij de Jumbo doen, dan kunt u  
vanaf woensdag 7 september sparen voor onze school. Bij elke 
besteding van € 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze school-
punten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij wil-
len u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de 
punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spel-
materialen voor de kinderen aanschaffen.  
 
 
Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u on-
ze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op de-
ze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toe-

kennen. Maar u kunt uw gespaarde punten 
ook inleveren bij 
ons op school. Bij 
de ingang staat 
een dropbox waar 
u of uw kinderen 
ze in achter kun-
nen laten. We wil-

len u bij voorbaat danken voor het  
meesparen voor onze school! 
 
 

https://autodiscover.veluwseonderwijsgroep.nl/owa/redir.aspx?C=m_qd4CfL_mL9IiMziQHdh_BF4SaWSMuKKTmCfOVWvdYoUwgqSdLTCA..&URL=http%3a%2f%2fedms.lemon.nl%2fmusbaaaejbuhafaeysadaujbyu%2fclick.php
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Van de ouderraad 
 
 
De Ouderraad kijkt terug op een mooi schooljaar 2015-2016. 
Activiteiten als het schoolfeest, schoolreisjes, avondvierdaagse, 
Kerst, Pasen, Sinterklaas etc. zijn wat ons betreft geslaagd. Met 
de ervaringen van afgelopen jaar gaan we er ook komend 
schooljaar een actief en feestelijk jaar van maken. 
 
Op maandag 3 oktober 2016 vindt de Jaarvergadering plaats. 
Als Ouderraad doen we, als organiserend comité van de Ou-
dervereniging, verslag over het afgelopen schooljaar en de 
daarbij gemaakte kosten. Ook wordt de begroting voor 2016-
2017 besproken.  
We willen jullie, als leden van de Oudervereniging, graag inzicht 
geven in de bestedingen die we gaan doen. Deze uitgaven wor-
den tenslotte mogelijk gemaakt door de jaarlijks contributie die 
je als lid betaalt. Ook is het een kans om kennis te maken met 
de werkzaamheden en leden van Ouderraad. 
We nodigen ouders/verzorgers dan ook graag uit voor onze 
jaarvergadering: 
Datum en tijd:  maandag 3 oktober 2016 van 20:00 – 
21:00 uur  
Locatie:             De Keerkring 
 
We hopen jullie allemaal te zien op deze avond! 
Ouderraad van de KBS De Zonnewende 
Mail: or@kbsdezonnewende.nl.  
 

Schoolfotograaf 

Op 26, 27 en 28 september van dit jaar komt de schoolfotograaf 

weer op bezoek. Ook dit jaar zal het bedrijf "Sgoolfotografie" dit 
voor ons verzorgen. 

Wat de exacte indeling zal zijn voor deze drie dagen zullen we in 
de week voorafgaand bekend maken. We melden dit bij de leer-

kracht en door middel van een lijst op de gymzaal van iedere 
locatie. 

 

De broertjes en zusjes foto zal, anders dan andere jaren, niet 

onder schooltijd gebeuren. De tijden hiervoor zijn:   

-  maandagmiddag van 15:30 – 16:30 uur op de Ravelijn en  

-  dinsdagmiddag van 15:30 – 16:30 uur op de Ravelijn èn de 
Keerkring   

-  woensdag van 12:30 – 14:30 uur wederom op beide locaties. 

Intekenen hiervoor is verplicht! De intekenlijsten hangen een 
week van te voren aan de gymzaal bij beide locaties. Ook is het 

dit jaar weer mogelijk om met broertjes of zusjes op de foto te 
gaan die niet bij ons op school zitten. 

mailto:or@kbsdezonnewende.nl
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                                               Van FRIS!  
 

 
 

 
TSO vrijwilligers 

De TSO is nu enkele weken in volle gang en bij Fris! zijn we erg tevreden over het verloop hier-

van. 

Wel merken we nog dat er veel kinderen niet aangemeld zijn, we willen u vriendelijk verzoeken 

om dit zo snel mogelijk te doen. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over hoe u 

uw kind kan inschrijven. 

Helaas hebben we een flink tekort hebben aan enthousiaste vrijwilligers. Het liefst zien we elke 
klas opgevangen worden door een eigen overblijfmoeder en/of pedagogisch medewerkster. Door 

het tekort aan vrijwilligers is dit helaas momenteel niet te realiseren. Mocht u interesse hebben in 
een plekje in ons leuke TSO team meld u dan bij ravelijn@friskdv.nl en/of keerkring@friskdv.nl. 

Alle TSO vrijwilligers krijgen in september van Fris! kinderdagverblijven een kinder-EHBO cursus 

aangeboden om de veiligheid van de kinderen ten alle tijden te kunnen waarborgen. 

Ouderportaal: 

Inmiddels hebben veel van u kennis kunnen maken met ons ouderportaal. Het ouderportaal biedt 

een tal aan mogelijkheden. Bijgaand aan deze nieuwsbrief ontvangt u een flyer met betrekking tot 

het ouderportaal. Tevens besteden we onderstaand nog even meer aandacht aan een aantal be-

langrijke functies van het ouderportaal.  

Aanmelden van een nieuw kind 
Via het ouderportaal kunt u uw kind aanmelden voor zowel VSO, BSO als TSO. Voor alle vormen 

van opvang hebben we verschillende pakketten beschikbaar. Inschrijven kan via 

fris.kindplanner.nl  

Voor bijvoorbeeld TSO hebben wij de optie “TSO vast” en de optie “TSO flexibel”. Wanneer u vas-

te dagen TSO wenst kies u voor TSO vast, u geeft dan de gewenste dagen aan tijdens het in-

schrijfformulier. Wanneer uw dagen en de frequentie elke week anders zijn kiest u voor een “TSO 

flex” contract. Bij een TSO flexibel contract dient u de aanwezigheid van uw kind via het ouder-

portaal door te geven, bij een TSO vast contract staat uw kind standaard op de door u gekozen 

dagen ingepland. 

mailto:ravelijn@friskdv.nl
mailto:keerkring@friskdv.nl


Aan/afwezigheid doorgeven 
Wanneer u in het ouderportaal naar de “planning” van uw kind gaat en de betreffende dag aanklikt 

kunt u uw kind middels de groene button aan/afwezig melden.  

Wijzigen van uw contract 

Wanneer u uw huidige contract wil wijzigen logt u in op het ouderportaal. Wanneer u ingelogd 
bent gaat u naar het huidige contract van uw kind, wanneer hierop klinkt ontstaat er in het 

scherm een groene button. Wanneer u deze groene button ontvouwt kunt u kiezen voor 
“wijzigen”. Deze knop gebruikt u ook wanneer u extra pakketten aan uw huidige contract wil toe-

voegen, bijvoorbeeld TSO als u al een BSO-contract heeft. 
 

 
Betalingen 

Met betrekking tot de uur prijs voeren wij geen wijzigingen door, de kosten per TSO-moment zijn 

2.20 euro. Wanneer u hier akkoord voor geeft in het ouderportaal betaalt u middels een automa-

tisch incasso. Bij een flexibel contract betaalt u achteraf de afgenomen dagen. Wanneer u een vast 

contract afneemt betaalt u een vast maandgemiddelde 



Vieringen voor kinderen in de Emmaüsparochie 

KOM JE KIJKEN IN DE BOEKENKAST? 

In de boekenkast staan heel veel verhalen. Elke vertelviering pakken we daar een verhaal uit! 
18 september om 11.45 uur in de dagkapel van de Onze Lieve Vrouwe Kerk is er een kinder 

vertelviering. Een viering in een ander jasje. 

Een Bijbelverhaal staat centraal. Dit keer een gelijkenis uit het nieuw tes-

tament. Jezus vertelde dit verhaal aan zijn leerlingen. Een gelijkenis over 
werkers in de wijngaard. Het thema :Ikke, ikke, ikke…. 

Kinderen worden uitgedaagd om met dit verhaal aan de slag te gaan. Niet 
alleen luisteren maar ook vooral door letterlijk mee te doen met alle ele-

menten in de viering.  De viering is bestemd voor kinderen van 
(ongeveer) 6-11 jaar. De viering duurt maximaal 40 minuten. En voordat 

je naar huis gaat: eten we eerst een broodje knakworst of kaas en wat 
drinken. 

 Ouders zitten in een kring om de kinderen heen 

 Kinderen krijgen een naamsticker… kom op tijd! We starten om 12.00 

uur. 

 Allergie bij u kind? i.v.m de broodjes knakworst of kaas: neem even 

contact op via kindenkerk@rkapeldoorn.nl 

 Parkeren in de buurt van de kerk is mogelijk maar u betaalt vanaf 

12.00 uur! 
 
 

Peuter/kleuterviering voortaan op zondagochtend!! 

25 september zal er tijdens de hoogmis om 10.00 uur in het Emmaüshuis een peuter/kleuter vie-
ring zijn.  Dit zijn vieringen van 30-40 minuten voor peuters en kleuters (1 t/m 5 jaar) en hun 

(groot)ouders. 
Er staat een schatkist in het midden en daaruit komt een verhaal en we 

hebben met de kleintjes een Doe-moment.  Dus niet alleen luisteren, maar 
ook mee doen door te zingen, samen te bidden en het maken van een 

knutsel.  
In deze vieringen staan de kleintjes centraal en gaan we met hen een ver-

haal “beleven”. Een viering waarin de zintuigen van de kinderen geprikkeld 
worden, waarin ze mogen bewegen, muziek maken en waar momenten 

van verwondering zijn. Een mooie manier om samen met je (klein)kind ge-
loofsopvoeding invulling te geven. 

Op het moment van de peuter/kleuterviering is er een kinderdienst voor 

kinderen van 6-12 jaar in een andere zaal van het Emmaüshuis. Oudere 

broertjes en zusjes kunnen daar aan mee doen.   


