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Terugblik 

 
Alweer de laatste Zonnewijzer voor de vakantie. En wederom is 
het jaar voorbij gevlogen en hebben we als school weer een 
mooie ontwikkeling doorgemaakt. 
 
Een korte terugblik: 
-Aan het begin van dit schooljaar zijn we van start gegaan met 
IPC. Inmiddels geen onbekend begrip meer voor u als ouder. 
Door middel van thematisch onderwijs stimuleren we het onder-
zoekend leren. In de thema’s komen alle kerndoelen aan bod op 
het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, 
kunstzinnige vorming, ict-vaardigheden, cultuur, maatschappijleer 
en internationalisering. 
 
-In plaats van een 10-minutengesprek zijn de leerkrachten van  
de onderbouw gestart met huisbezoeken bij de kinderen van 
groep 1. 
 
-De lessen: Spaans, programmeren en de ZONgroep zijn weer 
zeer succesvol gebleken, dankzij de expertise van onze leer-
krachten. 
We gaan hier ook volgend schooljaar mee door. Hoewel de on-
derbouw-ZONgroep iets anders van opzet zal gaan worden. 
 
-Het Engels in de hele school is verder geprofessionaliseerd. 
 
-We kijken terug op een succesvolle workshopavond, waarin 
leerkrachten de ouders informeerden over uiteenlopende onder-
werpen. 
 
-De kinderen uit groep 8 gingen op kamp, groep 7 op Haps en de 
kinderen uit groep 1 t/m 6 op schoolreisje. 
 
-De Zonnewende heeft meegedaan aan diverse sporttoernooien, 
zoals volleybal, hockey , handbal en voetbal. En natuurlijk deden 
we mee aan de landelijke Koningsspelen. 
 
-We hebben met elkaar Sinterklaas, Kerst, Carnaval en niet te 
vergeten een grandioos schoolfeest gevierd. 
 
-Leerkrachten uit de onderbouw hebben het “Nijntje Beweeg-
diploma”  behaald, zodat ze in staat zijn  goed opgebouwde gym-
lessen voor kleuters te geven. 
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-Het team heeft zich op de studiedagen laten bijscholen in IPC, 
Kanjertraining, rekenonderwijs en meerbegaafdheid. 
 
-Verder hebben we weer een aantal professionals in ons team: 
Juf Alexandra en juf Tamara zijn geslaagd voor hun diploma 
“Rekenspecialist”; 
Juf Marlies mag zich specialist “Het jonge kind” noemen; Juf 
Marieke en meester Gertjan zijn geslaagd voor de masterclass 
“Gedragsspecialist”;  juf Laura heeft haar certificaat 
“Meerbegaafdheid”  behaald; juf Linda en juf Xanthine zijn 
“Opleider in de School” en begeleiden studenten van de pabo 
Saxion en juf Lieselotte heeft haar diploma NOVO-
procesbegeleider behaald. 
 
-En, last but not least:  we hebben weer een prima resultaat ge-
boekt op de cito-eindtoets. 
 
U ziet het, De Zonnewende: een dynamische school, altijd in 
beweging. 
 
Ouders bedankt! 

Al deze leuke, gezellige activiteiten hadden niet kunnen plaats-
vinden zonder de geweldige inzet van de Ouderraad en u als 
vrijwillige hulpouders. We willen iedereen die zijn steentje weer 
heeft bijgedragen dit jaar dan ook heel hartelijk bedanken! 
 
Leerlingtevredenheidsondrzoek 

Elk jaar moet iedere basisschool een enquête afnemen bij de 
leerlingen uit groep 7 en 8 over de mate waarin ze zich veilig en 
fijn voelen op school. Ze hebben allerlei vragen gekregen over 
de school en konden hierbij aangeven in hoeverre ze tevreden 
zijn over De Zonnewende. De kinderen hebben de sfeer op 
school gemiddeld een 8,3 gegeven en de lessen op school zijn 
beoordeeld met een 8,5. 
Met een gemiddeld cijfer van een 8,4 zijn wij als team erg tevre-
den. Een veilige basis waarin kinderen met plezier naar school 
gaan en les krijgen vinden wij heel erg belangrijk en wij zijn blij 
om dat terug te zien in deze enquête.  
 
Kanjercoördinatoren 

Op 2 juni zijn juf Norie, meester Gertjan en juf Marieke begon-
nen met een opleiding tot “Kanjercoördinator”. Op deze trai-
ningsdagen leren ze hoe ze andere leerkrachten kunnen bege-
leiden in het geven van de lessen en het spreken van de  
“Kanjertaal”. Deze coördinatoren kunnen ook meedenken in het 
verbeteren van een ongewenste klassensituatie. Komend 
schooljaar zullen Gertjan, Norie en Marieke nog een dag afrei-
zen naar het Kanjerinstituut om verdere verdieping te krijgen. 
Op een Kanjerschool is het belangrijk om kennis up-to-date te 
houden en te onderhouden.  
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Vandaar dat er ook komend schooljaar weer een studiedag 
Kanjertraining gepland staat voor al onze leerkrachten. Ook zult 
u als ouder de kans krijgen om tijdens de kijkochtend mee te 
doen aan Kanjertraining in de klas van uw zoon of dochter. 
 
 
Wachtwoord voor foto’s op de website 
In verband met de privacy van onze leerlingen hebben we er 
als school voor gekozen om een wachtwoord te plaatsen op de 
fotoalbums van onze website. 
Wanneer u een fotoalbum wilt bekijken kunt u dit doen met het 
wachtwoord: zonnewende1 
 
 
Gevonden voorwerpen 
Komende week liggen op maandag en dinsdag de gevonden 
voorwerpen nog een keer uitgestald op school. Kijkt u alstublieft 
of het shirtje, de schoenen, de beker o.i.d. wat u al een tijdje 
kwijt bent, er tussen ligt. Woensdag gaat alles weg. 
 
 
Start schooljaar 

Zoals u van ons gewend bent, starten wij op maandag 22 au-
gustus met een studiedag. De eerste lesdag voor de kinderen is 
op dinsdag 23 augustus ! 
 
Informatieavond 
Om alvast in uw agenda te zetten: de informatieavond zal wor-
den gehouden op maandag 5 september. 
 
Afscheid juf Caroline 
Zoals u weet gaat onze intern begeleider, Caroline Wenum na 
de vakantie als locatiedirecteur aan de slag op de Sebastiaan-
school. 
Op vrijdag 8 juli rond 12.00 uur is zij op de Ravelijn aanwezig 
en kunt u haar nog even de hand schudden 
 
Rest ons u een hele fijne vakantie te wensen, we zien elkaar 
graag gezond en uitgerust terug op dinsdag 23 augustus. 
 
                                                   Het team van de Zonnewende 
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Fris Kinderopvang: 
 

Feestelijke opening 
Inmiddels komt de officiële opening van Fris! kinderdagverblij-

ven op De Zonnewende steeds dichterbij. We zijn druk bezig met 
de voorbereidingen om op 1 augustus de eerste kinderen op te 

kunnen vangen. Naar aanleiding van dit heugelijke feit mag een 
feestelijke opening natuurlijk niet ontbreken! 

 
We willen u allen hierbij dan ook uitnodigen voor de feestelijke 

opening op zaterdag 20 augustus van 13.00-16.00 uur.  
Er staat een hapje en een drankje klaar en voor de kinderen 

worden er diverse leuke activiteiten georganiseerd. We hopen u 
te mogen verwelkomen! 
 

LRKP 
Afgelopen week hebben wij de voorinspectie gehad van de GGD. 

Naar aanleiding hiervan zijn wij in afwachting van het LRKP 
nummer. Zodra wij in het bezit zijn van dit nummer zullen wij 

deze met u communiceren. 
 

TSO 
De afgelopen periode zijn we druk geweest met het voeren van 

kennismakingsgesprekken voor personeel / vrijwilligers voor de 
TSO. We hebben inmiddels een leuk bestand met enthousiaste 

dames, desondanks zijn we nog op zoek naar versterkingen voor 
ons team! U kunt zich aanmelden via ravelijn@friskdv.nl of keer-

kring@friskdv.nl.  
Ons Het TSO-team zullen we door middel van foto’s aan u voor-

stellen in de algemene hal van de school. De foto’s van de vrij-
willigers zullen zich bij aanvang van het nieuwe schooljaar be-

vinden bij de lokalen van Fris! kinderdagverblijven. 
 

Voor de TSO zullen wij binnenkort alle aanmeldingen gaan ver-
werken. We zullen voor de TSO gebruik gaan maken van een 

geavanceerd systeem. We zullen u hier tijdens de zomervakantie 
over gaan informeren zodat alle kinderen op 23 augustus kun-

nen starten op de TSO! 
 

BSO 
Alle vakantie opvang voor de BSO zal plaatsvinden op locatie Ra-

velijn (Ravelijn 384, 7325 NV Apeldoorn). Het vakantieboekje en 
de inventarisatie is reeds verstuurd. Mocht u uw kind(eren) nog 

niet hebben opgegeven voor de vakantie BSO vragen wij u dit zo 
spoedig mogelijk door te geven. 

 
Als uw kind op maandag 22 augustus (studiedag van de Zonne-

wende) een hele dag gebruik wil  maken van de BSO denkt u er 
dan aan dit uiterlijk 8 juli aan ons door te geven! 

 
Via deze weg wenst Fris! kinderdagverblijven alle ouders en kin-

deren een zonnige en gezellige zomervakantie toe!  
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