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Beste ouders van de Zonnewende, 

 
En dan is het nu bijna zo ver. Vrijdag 13 juli is mijn laatste school-
dag. Hierna ga ik genieten van mijn pré-pensioen. Dat zal wel 
even wennen zijn, maar, zoals ik al eerder meldde, ik kies er voor 
om niet door te werken tot ik mijn werk niet leuk meer vind. Via 
deze weg wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor het vertrou-
wen dat u mij heeft gegeven en de fijne samenwerking die ik met 
u heb gehad. Met heel veel plezier heb ik de afgelopen 17 jaar 
op de Zonnewende mogen werken. Begonnen in 2001 als leer-
kracht op woensdag en vrijdag in groep 3 en de andere dagen in 
de combi 6-7-8. Een tijd van improviseren en pionieren. Kwaliteit 
leveren met een minimum aan middelen. Vijf groepen hadden we 
op dat moment. De prognoses waren dat de Zonnewende een 
kleine school zou worden, gebaseerd op het aantal Katholieke 
inwoners van de (toekomstige) wijk. Op het moment van de ope-
ning van het “nieuwe gebouw” (De Keerkring), met 8 lokalen, 
werden er al 2 lokalen extra aangebouwd. Met de groei van de 
wijk Osseveld, groeide ons leerlingaantal. In 2008 zaten we met 
maar liefst 17 (!) groepen in noodlokalen. We beleefden jaren dat 
we 10 nieuwe leerkrachten moesten aannemen in één school-
jaar. Vanaf 2009 hebben we ons gebouw aan de Ravelijn in ge-
bruik en maken we op beide locaties een mooie stabiele groei 
door. 
Ik ben heel trots dat ik zoveel jaren binnen het management heb 
mogen meewerken aan het onderwijs en het fijne pedagogische 
klimaat op de Zonnewende. We hebben alle collega’s kunnen 
opleiden tot gedreven leerkrachten op het gebied van Daltonon-
derwijs, IPC, Kanjertraining en kinderen met extra zorg. Ik laat 
voor mijn opvolgster Margriet Biewinga een fijne, stabiele school 
achter, met leerkrachten die hart en passie hebben voor hun 
werk, met kinderen die geleerd hebben om te reflecteren, samen 
te werken en verantwoordelijkheid te nemen; en met ouders die 
meedenken en open communiceren. Ouders met grote betrok-
kenheid, met inzet voor  vele activiteiten en festiviteiten. We heb-
ben met elkaar hele mooie, maar ook verdrietige momenten 
doorgemaakt. Een aantal ouders is ons de laatste jaren ontvallen 
en begin van dit schooljaar natuurlijk onze collega juf Loes. Ook 
dat verdriet hebben we met elkaar gedeeld. Dat maakt de band 
met collega’s onderling, met ouders en met kinderen bijzonder. 
Ik gun Margriet net zo veel werkplezier als ik heb gehad de afge-
lopen 17 jaar. Verder wens ik alle ouders en kinderen alle goeds 
voor de toekomst. Op de Zonnewende of daarna. Nogmaals, heel 
erg bedankt voor het gestelde vertrouwen. Mede door jullie en 
door jullie kinderen is het heerlijk om te werken op de Zonnewen-
de. Dank jullie wel!                                   
 
 Lieselotte Steenbergen, locatiedirecteur locatie Ravelijn. 
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Afscheid Lieselotte Steenbergen 
Zoals jullie wellicht allemaal weten gaat Lieselotte Steenbergen 
ons na 17 jaar verlaten en gaat zij genieten van haar welver-
diende pensioen. Voor ons een reden om haar de laatste 
schooldag, vrijdag 13 juli, flink in het zonnetje te zetten.  
's Ochtends zullen alle kinderen van de Ravelijn  
een optreden verzorgen voor juf Lieselotte en haar familie. Wij 
willen u vragen om uw kind deze dag qua kleding in feestelijk 
wit, blauw, paars naar school te brengen.  
Tussen 11.30 en 12.30 uur is er voor u als ouder gelegenheid 
om Lieselotte, in de hal van de Ravelijn,  de hand te schudden.  
Wij hopen er een feestelijke dag van te maken!                   
Team De Zonnewende 
 
Groepsindeling 2018-2019 
Hierbij ontvangt u de groepsindeling zoals deze er volgend 
schooljaar uit zal zien. 
In onderstaand schema ziet u welke leerkracht aan welke groep 
gekoppeld is. 
De letters van de groep blijven hetzelfde. 3B wordt 4B enz.. 
Wij denken weer een mooie en goede bezetting te hebben en 
hopen dat de leerlingen weer een fijn en leerzaam jaar tege-
moet gaan. 
 
Locatie Keerkring 
Locatiedirecteur: Monique ter Steege ; Intern begeleider: Laura Wezen-
berg 
 

 
* juf Rikst Buis vervangt het zwangerschapsverlof van juf Carina 

Groep 1-2A Danique Kuijpers 
  

  

Groep 1-2B Norie Waenink 
(ma, di, wo) 

Nienke Zielhuis 
(do, vr) 

Groep 1-2C Monique Huisman 
  

  

Groep 3A Linda Balster Nienke Zielhuis 
(ma) 

Groep 4A Jessica Roskam Iris Louwman 
(vr) 

Groep 4B Sylvan de Weert 
  

  

Groep 5A Iris Louwman 
(ma, di) 

Xanthine Bruines 
(wo,do,vr) 

Groep 6A Ryanne van Leur Anna-Paulien van Dijk 
(ma) 

Groep 7A Renate Vosselman Frank Holtman 
(vr.midd) 

Groep 8A Carina van Dijk * 
(ma,di,wo) 

Marieke de Glopper 
(do,vr) 
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Locatie Ravelijn 
Locatiedirecteur: Margriet Biewenga; Intern begeleider: Nienke Vlaskamp 
Administratief medewerker: Hans Berenschot 
 

 
*juf Susan Bouwmeester vervangt het zwangerschapsverlof van juf Daph-
ne. 
**juf Eva Nieuwland vervangt het zwangerschapsverlof van juf Juliët 
 

Kennismakingsmiddag 
Op donderdagmiddag 12 juni gaan de kinderen kennis maken 
met hun nieuwe leerkracht in hun nieuwe lokaal. 
 
Laatste schooldag 
Op vrijdag 13 juli kunt u vanaf 11.45 uur afscheid nemen van de 
leerkracht . U kunt uw kind daarna meenemen naar huis 
 
Dank u wel…  
Dank aan de ouderraad, voor het organiseren van al die leuke 
feestjes. Dank aan de medezeggenschapsraad voor het advise-
ren en meedenken over beleidszaken. 
Dank aan alle klassenouders voor het regelen van veel prakti-
sche zaken. Dank aan de luizen-pluis-ouders voor het zoeken 
naar ongewenste beestjes. Dank aan alle ouders die hebben 
gereden, gefietst, meegeholpen met het eindejaarskamp, de 
musical en Haps. Dank voor het helpen op wat voor manier dan 
ook. Zonder hulp van u, zou het op school lang zo leuk niet zijn! 

Groep 1-2D Marlies Schroten 
  

  

Groep 1-2E Evelien van Amsterdam 
  

  

Groep 1-2F Rianne Poolman 
(ma, di, wo) 

Daphne Volkers * 
(do,vr) 

Groep 3B Annet Peters 
  

  

Groep 3C Frank Holtman 
  

  

Groep 4C Cynthia Bomert 
  

  

Groep 5B Alexandra Flapper 
(ma,di,wo) 

Juliët Burgers** 
(do,vr) 

Groep 5C Joke Klein Woolthuis Daphne Volkers* 
(vr. midd) 

Groep 6B Wendy Mulder Juliët Burgers** 
(om de woensdag) 

Groep 6C Philip Kouthoofd Juliët Burgers** 
(om de woensdag) 

Groep 7B Willeke van Bussel 
(ma, di) 

Manon den Balvert 
(wo,do,vr) 

Groep 7C Kim Niezink 
(ma,di) 

Annelies Jasper 
(wo,do,vr) 

Groep 8B Roel Steijvers 
  

  

Groep 8C Rosanne Kolkman 
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De eerste schoolweek van het nieuwe jaar 
De laatste schoolweken zijn van start gegaan. Afronden, oprui-
men, afsluiten, afscheid nemen van elkaar. Ook wordt er al 
weer nagedacht over het nieuwe schooljaar. Hierbij alvast wat 
informatie voor schooljaar 2018-2019. Het schooljaar start op 
dinsdag 28 augustus. Ook dit jaar willen wij dit natuurlijk feeste-
lijk openen en dit doen wij als volgt:  
Op de Keerkring worden de groepen 1 t/m 3 in de klas ver-
wacht. Zij openen het schooljaar wat later op de ochtend. De 
groepen 4 t/m 8 verzamelen op het schoolplein bij de leer-
kracht. Om 08.30uur wordt het schooljaar geopend door middel 
van een lintje dat doorgeknipt mag worden.  
Op de Ravelijn worden de groep 1/2 in de klas verwacht, ook zij 
openen het schooljaar wat later op de ochtend. De groepen      
3 t/m 8 verzamelen op het schoolplein bij de leerkracht. Om 
08.30uur wordt het schooljaar geopend door middel van een 
lintje dat doorgeknipt mag worden.  
 
Na de opening gaan alle groepen met de leerkracht naar de 
klas en gaat het schooljaar van start. De eerste schoolweken 
staan in het teken van groepsvorming, elkaar leren kennen en 
een basis leggen voor de rest van het jaar. In de groepen wor-
den samenwerkingsopdrachten gedaan, vertrouwensoefenin-
gen en energizers. Ook worden er afspraken gemaakt met el-
kaar. 
We gaan voor een mooi en fijn schooljaar met elkaar!  

 
 

 
 
 
 
 
 

Het team van de Zonnewende wenst u allen 
een hele fijne vakantie toe. We zien alle kin-
deren graag uitgerust en gezond  terug op 
DINSDAG 28 AUGUSTUS 
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Vakantietip: 
 
 

Gun uw zoon of dochter een mooie zomervakantie-

week! 
 

Is uw zoon of dochter tussen 6 en 11 jaar oud? Gunt u uw kind ook een 
zomervakantieweek om nooit te vergeten? Leuk en een beetje leerzaam? 

Grijp dan deze kans en meld uw kind aan voor de Zomer Kook Week 

2018. Deelname is gratis voor kinderen uit gezinnen die van een bijstands-

uitkering moeten rondkomen. Of voor kinderen uit gezinnen die door hulp-

verleners als ‘overbelast’ worden aangemerkt.  

In 2018 is de Zomer Kook Week van maandag 16 tot en met vrijdag 20 

juli.  

 

Er is dagelijks een programma van ongeveer 9.00 tot 19.00 waarin knutse-

len met eten centraal staat. Dagelijks beginnen we met samen ontbijten 

met versgebakken brood. We halen verse groenten van een akker en ma-

ken daar een maaltijd van. Snijden zelf frites van aardappelen erbij, en 

eten zelfgemaakt ijs toe bijvoorbeeld. Maar ook gaan we zelf jam maken 

en pizza bakken. Tussen het koken door is er veel tijd voor sport en spel 

op het grote buitenterrein.  

De Zomer Kook Week is op het Woldhuis in Apeldoorn. Het is een groot 

landhuis met veel speelruimte binnen en buiten. Ouders brengen en halen 

de kinderen daar elke dag.  

Inschrijven voor de Zomer Kook Week 2018 is vanaf nu mogelijk. Er zijn 

in totaal 25 plekken vrij. Dus denkt u dat uw kind ook een kookchef in de 

dop is, of het gewoon verschrikkelijk leuk vindt om te helpen bakken en 

wel een gezellige vakantieweek verdiend, wacht dan niet te lang!  

 

U kunt via school, hulpverlening of zelf (met een bewijs van inkomen) uw 

kind aanmelden. Meer informatie over de Zomer Kook Weken is te lezen 

op www.proef-lokaal.com en voor meer informatie kunt u ook contact op-

nemen met Wemke Flim, telefonisch op 06-131 77 072 en via mail op 

proeflokaal@live.nl. 

 

http://www.proef-lokaal.com
mailto:proeflokaal@live.nl

