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Sinterklaas 

Wat was het weer een geweldig feest vandaag! Sint en zijn Pie-
ten brachten ook dit jaar weer een bezoek aan de Zonnewende. 
Zij hebben er van genoten, evenals de kinderen en alle juffen en 
meesters. We maken ons nu weer op voor het volgende feest: 
Kerst! 

 
 

 
 
 

 
 

 
Pietendag 
De pietendag afgelopen week was weer een groot succes in. De 
kinderen kwamen binnen als pietjes en sommige zelfs als Sinter-

klaas. De kinderen hebben verschillende spelletjes gespeeld, als 
een echte piet geklommen tijdens de pietengym, pakjes in de 
schoorstenen gegooid, prachtige werkstukken gemaakt en peper-
noten gemaakt. Tijdens de bioscoop die gecreëerd was hebben 
de kinderen van hun eigen pepernoten mogen smikkelen.  
Een prachtige ochtend, waarbij veel vrolijke gezichtjes te zien 
waren. 
 
Kerst 

En na de uitbundigheid van Sinterklaas, schakelen we gelijk over 
naar de sfeervolle, gezellige feestelijkheden rondom Kerst. In een 
aparte bijlage bij deze Zonnewijzer informeren wij u over de vie-
ringen op school. 
 
Studiedag 

Zoals bekend gemaakt in de jaarkalender, staat er aanstaande 
maandag een studiedag gepland waarop alle kinderen vrij zijn. 
De studiedag wordt gegeven door trainers van het Kanjerinstituut 
en staat in zijn geheel in het teken van communicatie en het ge-
ven van feedback. Het belooft weer een leerzame en interessan-
te dag te worden. 
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Jumbo-punten 

U heeft veel Jumbo-punten gespaard voor de school! Wij moch-
ten voor 1693,- euro speelmateriaal uitzoeken voor de kin-
deren. Hiervoor willen we alle ouders die voor ons hebben mee-
gespaard heel hartelijk bedanken! Het aanbod werd gedaan 
door bedrijven die materiaal beschikbaar hadden gesteld, dus 
de keuze was beperkt, maar we hebben wel mooi spelmateriaal 
uitgezocht. 
-Voor de groepen 1-2: Bouwblokken                                                                                     
-K’nex bruggen bouwen voor de groepen 3     
-Crazy forts voor de groepen  4 
-K’nex constructieset  voor de groepen groep 5 t/m 8 
-En tot slot voor iedereen nog ballen, stoepkrijt en lolo-ballen. 
 
Een gezonde school 

Elke dinsdag wordt er op school gratis fruit / groente geleverd 
voor de kinderen. 
Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen om 
10.00 uur een stuk fruit van school. Is dit te weinig voor uw 
kind, dan mag u uw kind gerust wat extra fruit meegeven op de-
ze dagen. De kinderen hebben op deze manier al kennis kun-
nen maken met: appels, sinaasappels, mandarijnen, winterpe-
nen, pommelo’s en peren. 
 
Lol in lezen 
December is de feestelijkste maand van het jaar. Vier Sinter-

klaas met Jip en Janneke, ga het ijs op met Beer-
tje Pippeloentje en lach om de Kerstman die van 
zijn vrouw in bad moet voor hij cadeautjes gaat 
brengen. En lees gauw hoe het afloopt met het 
paard van Sinterklaas, dat vlak voor pakjesavond 
plotseling naar het ziekenhuis moet… In deze win-
terse bundel zijn de leukste, gekste en bijzonder-
ste verhalen en versjes van Annie M.G. Schmidt 

gebundeld. Over cadeautjes, kerstbomen, oliebollen en spette-
rend vuurwerk. Om voor te lezen of om zelf te lezen. (3-8 jaar)  
 
Iedereen op school weet wie Anne is. Niet omdat ze knap is en 

populair, maar omdat ze een ‘freak’ is: Anne heeft 
albinisme. Haar haren en huid zijn zo goed als wit en 
zelfs met haar sterke bril kan ze bijna niets zien. De 
populaire Emma en haar vriendinnen laten geen ge-
legenheid voorbij gaan om Anne te pesten. Maar 
wanneer Emma door vals spel de talentenjacht van 
de school dreigt te winnen, heeft Anne er genoeg 

van. Met hulp van haar enige en beste vriend Nils, haar coole 
tante en een verborgen talent bedenkt ze een plan om terug te 
slaan. En hoe! (10-12 jaar)  
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Op oudjaarsavond kijkt de 10-jarige Victor vooruit. Hij 
hoopt dat het een fantastisch jaar wordt. Maar het be-
gint niet best: hij brandt zijn vingers aan het vuurwerk, 
en vlak daarna breekt hij zijn arm op circusclub. Niet 
veel later wordt zijn vader ontslagen, en maken zijn 
vader en moeder steeds meer ruzie. Als zijn ouders 
na een tijdje besluiten om apart gaan wonen, staat 

het leven van Victor en zijn iets jongere zusje geheel op zijn 
kop. Met pijn, medeleven, vrolijkheid, woede, verdriet, liefde en 
soms een leugentje baant hij zich een weg door zíjn jaar, het 
jaar van Victor. (10-12 jaar)  

 
Stel, je bent op een eiland en om je heen bevriest de 
zee… Het overkomt Edwin en Adinde op Schiermon-
nikoog. De veerboot komt zelfs vast te zitten in het 
ijs! Eerst lijkt het alleen maar leuk: samen een iglo 
bouwen en voorlopig niet terug hoeven naar school. 
Maar het wordt kouder en kouder en de etensvoorra-
den van het eiland raken op… Bij het sleeën van de 

duinen ontdekken ze een verdwaald poolhondje, Larski. Het 
hondje weet, ruikt, voelt: dit is geen gewone kou, het is gevaar-
lijke kou! Larski heeft een moedig plan…    (8-10jaar) 

 
Iedere avond komt een gevaarlijke weerwolf 
vanuit de bergen naar beneden. Zijn ogen 
sproeien vuur en zijn tanden zijn lang en 
scherp. Alle mensen en dieren in het dorp zijn 
doodsbang, maar niemand durft iets tegen het 

monster te doen. Op één klein jongetje na. Dries heet hij en hij 
heeft een heel verrassend geheim wapen! (5-8 jaar) 

 
Sam wil niet naar school. Dat is raar, want Sam vindt 
het toch fijn op school? Ja, maar vandaag niet. Want 
het is de dag van het dier. En elk kind mag een dier 
mee naar school. Sam ook. 
Maar Sam heeft geen dier. En dus blijft hij thuis. 
Of toch niet? En hoe komt Roos de koe opeens in de 
klas? 

(AVI M3) 
 
Vanuit de OR: 

Na ons bericht in een voorgaande Zonnewijzer hebben we als 
ouderraad (OR) van 11 ouders een aanmelding gehad voor de 
flex-pool. 
  
Erg fijn dat we, naast de vaste bezetting in de ouderraad, af en 
toe op een aantal ouders kunnen leunen voor hulp. Dat maakt 
de uitvoering van activiteiten een stuk makkelijker voor de ou-
derraad (die de organisatie op zich neemt). 
Vind je het leuk om incidenteel te helpen, maar wil je je niet te-
veel vastleggen? Geef je dan op voor onze flex-pool.  
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We benaderen je dan als we handen nodig hebben bij bijvoor-
beeld de aankleding voor sinterklaas/kerst. Geen verplichtingen 
maar als het uitkomt help je ons enorm. 
Ook voor geïnteresseerden in lidmaatschap van de ouderraad 
staan we altijd open. We verwachten in 2017 weer paar wisse-
lingen dus een paar nieuwe leden zijn meer dan welkom!  
Mail ons: OR@kbsdezonnewende.nl 
 
Tenslotte zijn alle opmerkingen, tips en suggesties van jullie als 
leden van de oudervereniging welkom. Mail ons of spreek ons 
aan. 
 
————————————————————————————————-- 
 
Copy nieuwsbrief katholieke basisscholen 
Kinderen gezocht die mee willen zingen met Kerstmis! 
Alle kinderen vanaf groep 4 die van zingen houden opgelet! 
Er is een nieuw kinderkerkkoor binnen de Emmausparochie. 
Elke vrijdag repeteren we van 18.30 tot 19.30 uur in het paro-
chiehuis naast de kerk. 
Tijdens de schoolvakanties zullen we niet oefenen. 
We gaan leuke liedjes instuderen die we tijdens de kinderdien-
sten kunnen zingen. 
De eerste keer dat we in de kerk zingen zal zijn op kerstavond 
24 december in de kinderviering van 16.30 uur. In deze viering 
vertellen we het kerstverhaal met zang en spel.  Heb jij zin om 
mee te zingen? Kom dan mee oefenen op vrijdag!   
 
Elni Vaassen-Schwengle, Naomi de Boer ,Kirsten van Egdom, 
Daphne Sneller 
Meer informatie op te vragen via: kiko.emmaus@gmail.com 
 
Vieren met peuters en kleuters op 11 december. 
Voor de derde maal zullen we een peuter-kleuterviering houden 
onder de hoogmis van 10.00 uur op zondagochtend 11 decem-
ber. Het concept lijkt aan te slaan: we starten in de kerk om 
10.00 uur of u kunt binnen lopen in het Emmaushuis tussen 
10.00 en 10.15 uur. Beide vorige keren bezochten 15-17 kin-
deren de viering. We gaan in de advent met de kleintjes al kij-
ken naar wat er met Kerst gaat gebeuren. Het kindje Jezus dat 
wordt geboren! Een mooie voorbereiding op kerst zo vlak na 
het sinterklaas spektakel.  U bent van harte welkom met kin-
deren van 1-6 jaar.  
Tijdens de Peuter-Kleuterviering is er in de zaal ernaast kinder-
dienst voor kinderen vanaf 6 jaar. De grotere kinderen zijn daar 
welkom 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


