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Afscheid van juf Angeli, 
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Eerste schooldag 

 

 

 

Vakanties en studiedagen voor volgend schooljaar vindt u 
vanaf volgende week op onze site! 

 

Alweer de laatste Zonnewijzer van dit schooljaar. 

We kunnen weer terugkijken op een bewogen en enerverend jaar. 

Zonder uw hulp hadden zoveel leuke extra activiteiten nooit kun-
nen plaatsvinden. 

 
Bedankt!! 
Ouderraad, voor al die activiteiten die jullie voor ons hebben geor-
ganiseerd! 

Medezeggenschapsraad, voor het 
meedenken over beleidsstukken ach-
ter de schermen. Bedankt: klassenou-
ders; luizenouders; portfolio-ouders; 
leesouders; overblijfouders; musical-
ouders; Hapsouders; fietsouders; 
chauffeur-ouders; gezonde school-
ouders; schaakouders; bibliotheekou-
ders; en alle ouders waarop we een 
beroep mochten doen voor allerlei 
hand- en spandiensten. 

Jullie zijn onmisbaar voor ons!  

 
Afscheid juf Angeli, juf Christa en meester Gertjan. 

Zoals u weet gaan bovenstaande leerkrachten de Zonnewende 
verlaten. Wij bedanken hen voor alles wat ze voor de Zonnewende 
hebben betekend en wensen hen heel veel succes op hun nieuwe 
school. 

Wilt u ze nog even een hand schudden, dan kan dat op vrijdag 7 
juli om 12.00 uur. Voor juf Angeli en meester Gertjan is dat op de 
Keerkring, voor juf Christa op de Ravelijn in hun eigen klaslokaal. 

 

Terugkijkend op dit schooljaar: 

Wat is er zoal gebeurd? 

We zijn gestart met de samenwerking met FRIS! Kinderopvang. 

Zij verzorgen voor de Zonnewende de voor-, tussen- en buiten-
schoolse opvang. 

Op de locatie Ravelijn groeit FRIS! bijna uit zijn jasje. Na de zo-
mervakantie zullen zij dan ook een extra lokaal in gebruik gaan 
nemen. 

 

Behalve het kwaliteitskeurmerk “Opleider in de school” heeft de 
Zonnewende ook het keurmerk “Anglia Network” voor de kwaliteit 
van het Engels. 
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In het kader van de “Gezonde School”, zijn we gestart met fruit-
momenten om 10 uur in plaats van koek. Het was voor sommige 
kinderen en ouders even wennen, maar intussen weten de kin-
deren niet beter en zijn ze zich meer bewust van gezond eten. 

IPC is inmiddels een bekend begrip geworden op de Zonnewen-
de. Helemaal passend bij deze tijd werken we thematisch aan 
onze wereld oriënterende vakken en stimuleren we het onder-
zoekend leren. 

We kunnen terugkijken op geslaagde schoolreisjes, Haps- en 
schoolkampen. 

 
De plannen voor volgend schooljaar: 

Komend jaar gaan we IPC verder implementeren, ons Daltonon-
derwijs verder aanscherpen en Snappet invoeren voor het vak 
rekenen in de groepen 4 t/m 8. 

Snappet is een digitaal programma waarbij alle kinderen op een 
tablet hun rekenopgaven maken. De leerlingen krijgen op deze 
manier gelijk feedback op de opgaven die ze maken en de leer-
kracht ziet meteen wat de leerlingen doen. In de eerste Zonne-
wijzer van het nieuwe schooljaar zullen we u hierover uitgebrei-
der informeren. 

 

Vanuit de werkgroep Gezonde School 

Afgelopen jaar zijn we gestart met de werkgroep “Gezonde 
School”. We hebben tijdens de bijeenkomsten met name bespro-
ken waarom we een gezonde school willen zijn en hoe we daar 
uitvoering aan kunnen geven.  

Een half jaar lang kregen alle kinderen 3 dagen in de week fruit 
via school. Na deze periode zijn alle 10 uurtjes een groente- en/
of fruitmoment geworden. (Als je kind hier te weinig aan heeft, 
kun je als aanvulling uiteraard een boterham meegeven) 

 

Wat is een gezonde school? 

Een gezonde school is een school die; 

- structureel aandacht aan gezondheid besteedt 

- de gezondheid van kinderen bevordert 

- al op jonge leeftijd kinderen een belangrijke basis wil meege-
ven voor de toekomstige (on)gezondheid  

 
Waarom een gezonde school? 

Wat is de meerwaarde voor de leerlingen; 

- Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter 

- De gezonde school draagt bij aan het versterken van de weer-
baarheid van leerlingen 

-  Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verant-
woordelijkheid bij het maken van een bewuste keuze 

-  Gezond gedrag van leerlingen draagt bij aan betere sociale 
vaardigheden en schoolprestaties.  
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Wist je dat? 

- 14% van de jongens en 17% van de meisjes tussen de 4 en 15 
jaar heeft overgewicht 

- Wist je dat er in een glas limonade ongeveer 4 suikerklontjes 
zitten? 

-  Wist je dat dagelijks 200 gram groente en 2 stuks fruit door 
80% van de Nederlandse bevolking niet gehaald wordt? 

In het nieuwe schooljaar zullen we als werkgroep ons nog meer 
gaan richten op gezonde traktaties, het stimuleren van water 
drinken en bewegen. 

Namens de werkgroep, Simone en Amarens  

 

 

Leesverval in de zomervakantie  
Het is bekend dat kinderen die gedu-
rende de zomervakantie niet of nauwe-
lijks lezen 1 à 2 AVI-niveaus terugval-
len in hun leesontwikkeling. Dit is na-
tuurlijk zonde van alle moeite.  
  
Zomerverval kan eenvoudig worden te-
gengegaan. Als kinderen tijdens de zo-
mervakantie regelmatig lezen is er 
geen sprake van terugval.  

Ieder kind heeft het geluk een biblio-
theekpas in zijn bezit te hebben.  
Zorg er voor dat er leuke boeken gehaald worden en dat er ook 
spannende, leuke leesboeken meegaan op vakantie.  
 
Lezen onder een parasol, lezen in een zelf gegraven kuil op het 
strand, lezen op de trampoline in je tuin, lezen in een zelfge-
bouwde tent van lakens, lezen in het donker met een zaklamp. 
Maak er iets leuks van met elkaar.  

Op de site van zwijsenouders.nl/zomerlezen staan nog meer tips 
om te lezen in de zomervakantie. Veel leesplezier in de vakantie! 

 
Kom schaken op de Zonnewende! 

Schaken scherpt het denkvermogen  

Onderzoek geeft aan dat kinderen die leren schaken, beter gaan 
scoren op zowel rekenen als taal.  

Onderzoeksverslag door Karel van Delft (Universiteit van Am-
sterdam, 1992)  

 

Op onze school willen wij kinderen vanaf groep 4 jaarlijks in klei-
ne groepen schaaklessen aanbieden. Schaken omvat een groot 
aantal 21ste-eeuwse vaardigheden, waaronder kritisch denken, 
creativiteit, problemen oplossen en time-management.   

Komend schooljaar zullen wij starten met Chessity.  

Chessity is een online leermethode om spelenderwijs te leren 
schaken.  

Met Chessity ontwikkelen kinderen de competenties die belang-
rijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving.   

 

http://www.zwijsenouders.nl/zomerlezen
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Ook dit jaar zijn er kinderen die hun schaakdiploma voor stap 1 
en stap 2 hebben behaald. Van harte gefeliciteerd allemaal.   

Naast de theorie die in de schaaklessen aanbod komen doe je 
ook ervaring op door schaakpartijen tegen elkaar te spelen. Op 
deze manier leren we van en met elkaar en kun je het geleerde 
in de praktijk toepassen. Er worden schaakpartijen gespeeld in 
de interne competitie  

tegen je eigen clubgenootjes, maar ook in de externe competitie 
tegen andere scholen.   

 

 

 Goed gedaan allemaal!  

Al deze successen hebben we te danken aan onze enthousiaste 
vrijwilligers die elke maandagavond ons komen helpen met 
schaaklessen geven.   

Rene de Bok, Robert Hulzebos, Sylvia van Ark heel erg bedankt 
voor al jullie hulp het afgelopen jaar.   

Wil je volgend jaar ook bij ons komen schaken of wil je ons hel-
pen met schaaklessen geven? Kom dan in het nieuwe schooljaar 
naar de informatieavond op dinsdag 5 september. Dan kunnen 
we er ook volgend jaar weer een mooi schaakjaar van maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rest ons u een hele gezellige zomervakantie te wensen. 

We zien iedereen graag terug op MAANDAG 21 augustus 
2017. 

 

 

 

 

Winnaars interne competitie Beste nieuwkomer 

Mysha de Bok Meisjes: Fiene Winkelman 

Joar de Bok Jongens: Sven Hulleman 

Sander Grevensteijn   


