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Kinderboekenweek 

Afgelopen woensdag hebben we op beide locaties de Kinderboe-
kenweek feestelijk geopend. De juffen en meesters hielden een 
“Griezelige voorleeswedstrijd” en we dansten met z’n allen de 
“Gruwelijk-Eng-Dans”. 
Op 13 oktober vindt de afsluiting plaats. Van 8.30-9.00 uur zijn de 
ouders van groep 1-4 van harte uitgenodigd om in de hal naar de 
afsluiting te komen kijken. Voor de ouders van groep 5-8 is dat 
van 14.45-15.15 uur.   
In het kader van de Kinderboekenweek ontvangt u bij deze Zon-
newijzer in bijlage een speciale “Lees-editie”, met heel veel leuke 
tips.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Goede doelenactie Serious Request  
Komende week is de aftrap van onze goede doelenactie voor  
Serious Request. 
Op maandag 9 oktober krijgen alle kinderen van de Zonnewende 
een Glazen Huisje (gesponsord door de Rabobank) mee naar 
huis. Wat is de bedoeling van dit Glazen Huisje? 
Vanuit de Zonnewende organiseren we een “flessenactie”, waar-
bij de kinderen met een echte Zonnewendepas langs de deuren 

gaan om lege flessen op te halen. 
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Deze flessen leveren ze in bij de winkel en het geld dat daar-
mee wordt opgehaald kunnen ze in het Glazen Huisje bewaren. 
Uw zoon/dochter levert het geld in bij de leerkracht en elke 
week wordt het geld (op de hele school) verzameld en geteld. 
Op een geldmeter in de hal houden we de stand bij. 
Uiteraard houden we u via de zonnewijzer/nieuwsbrief op de 
hoogte van de resultaten van de actie. 
Uiteraard gaat er nog veel meer gebeuren, maar daarover later 
meer… 
 
Beeldcoaching 
In samenwerking met  V&F onderwijs worden er gedurende dit 
en volgend schooljaar, met regelmaat video- opnamen gemaakt 
in verschillende groepen.  
Het merendeel van de intern begeleiders van de scholen bin-
nen onze stichting, neemt deel aan de opleiding Beeldcoaching. 
Beeldcoaching is een methode waarbij korte video-opnamen in 
de groep worden gemaakt met als doel leraren te begeleiden 
en te coachen bij hun onderwijskundige taak.  Er worden 
slechts korte fragmenten van de opname gebruikt.  De video-
opnamen worden met de leerkracht besproken en samen met 
de beeldcoach gaan ze na hoe een en ander in de klas ver-
loopt. Soms zal dit gesprek aanleiding zijn voor een verande-
ring.  
Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik 
zijn. Wanneer het gaat om uw zoon of dochter, zal uiteraard 
eerst om uw toestemming worden gevraagd.  
 
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 
De jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin Apeldoorn houdt een aantal maandagen per jaar een inloop-
spreekuur op school.   
Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom.   
De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen/twijfels over onder 
andere: opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faal-
angst, gewicht, voeding, zindelijkheid.    
Op de jaarkalender kunt u zien wanneer de jeugdverpleegkun-
dige op school aanwezig is. U kunt natuurlijk ook telefonisch of 
per mail contact met de jeugdverpleegkundige opnemen als u 
vragen/twijfels heeft.  
Vriendelijke groet, Mirjam Kistemaker, jeugdverpleegkundige.   
055-5801641 mail: m.kistemaker@cgjapeldoorn.nl  
 
De kindermonitor is gestart 

Dit najaar voert de GGD een groot onder-
zoek uit naar de gezondheid en leefstijl van 
kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Het gaat 
onder andere over voeding, bewegen, sla-

pen en mediagebruik. 
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We vragen alle ouders met kinderen in die leeftijd om een on-
line vragenlijst in te vullen.  Doet u ook mee? Dat is belangrijk 
omdat:  
· Ouders de experts zijn als het om kinderen gaat. Uw mening 
telt!  
· De uitkomsten van het onderzoek helpen de GGD, gemeenten 
en jeugd(gezondheids)organisaties. Zij kunnen hun plannen en 
activiteiten hiermee goed laten aansluiten bij de wensen van 
ouders.   
Klik op www.kindermonitornog.nl om de vragenlijst in te vullen. 
De vragenlijst is anoniem, uw antwoorden zijn niet terug te lei-
den naar u of uw kind.   
Meer informatie vindt u in de bijlage die we met deze Zonnewij-

zer meesturen. 
 
Sportinstuif in de herfstvakantie 
Zoals u wellicht al weet, organiseert Accres elk jaar de sportin-
stuiven voor in de herfstvakantie. Op deze dagen zorgen wij 
voor een gymzaal volgebouwd met beweegactiviteiten om er 
een leuke en sportieve dag van te maken voor kinderen tussen 
4 - 12 jaar. Vooraf hebben wij voor de ouders/begeleiders een 
kopje koffie/thee met een plakje cake klaar staan. 
Wanneer?   Maandag 16 oktober en/of donderdag 19 oktober 
Hoelaat? 
10:00 - 12:00 kinderen van 8 - 12 jaar 
13:00 - 15:00 kinderen van 4 - 7 jaar  
Na ongeveer een uur sporten wordt er ranja geserveerd. 
Waar?   Zonnewende 14, Locatie Keerkring 
Kosten?  €2,50 per persoon per dagdeel 
Algemeen: Graag bij binnenkomst uw naam/telefoonnummer 
noteren i.v.m. calamiteiten  Mocht u geïnteresseerd zijn in een 
sportief dagje uit met de kinderen, dan zien wij u graag langsko-
men! 
Let op: Het maximaal aantal kinderen dat per dagdeel kan spor-
ten in de gymzaal is 40. Dit betekent vol = vol helaas. 
Als er vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u ons mailen op 
christiaanwesche@hotmail.nl of RHalma@accres.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  Christiaan Wesche & Remke Halma 
 

Van de ouderraad  
Maandag 2 oktober heeft de Jaarvergadering van de ouderraad 
plaatsgevonden. Als ouderraad hebben we, als organiserend 
comité van de oudervereniging, verslag gedaan over het 
schooljaar 2016-2017 en de daarin gemaakte kosten. Het jaar-
verslag is terug te vinden op de website van de school (link). 
Ook is de begroting en contributie voor dit schooljaar (2017-
2018) vastgesteld. Dit zal net zoals voorgaande jaren € 47,50 
per kind bedragen (bij het afgeven van een machtiging voor au-
tomatische incasso betaalt u € 45,-). U wordt hier op korte ter-
mijn via mail over geïnformeerd.  
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Gezocht: Voor dit schooljaar zoeken we een nieuw lid voor de 
kascontrolecommissie. Als vereniging laten we deze speciale 
commissie onze boekhouding controleren. Naast het controle-
ren van de boekhouding en de jaarrekening kan de kascontrole-
commissie oordelen over het gevoerde financiële beleid. Als 
ouderraad vinden we het belangrijk jullie als leden van de ou-
dervereniging mee te nemen in de besteding van de contributie. 
Ook de kascontrolecommissie speelt daar een belangrijke rol 
in. De werkzaamheden kunnen in 2 avonden gedaan worden. 
Voornamelijk in oktober volgend jaar, maar er kan ook een tus-
sentijdse controle gedaan worden. Wie ziet kans om ons hierbij 
te helpen?   
Mocht je meer willen weten over onze activiteiten, ons willen 
helpen als ouderraad-lid / lid van de kascontrolecommissie of 
andere vragen hebben, laat het weten via 
or@kbsdezonnewende.nl.  
We informeren je graag.     
Ouderraad van de KBS De Zonnewende  Mail: 
or@kbsdezonnewende.nl  
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