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Een nieuw jaar: 2017! 

Om te beginnen wenst het team van de Zonnewende u een heel 
goed en vooral gezond 2017 toe. Na alle geslaagde activiteiten 
van een  sfeervolle maar drukke decembermaand, hebben we op 
school weer een rustige start gemaakt. 
 
Studiedag 
Afgelopen woensdag had het team weer een inspirerende studie-

dag over IPC onder leiding van onze trainer Phi-
lippe de Kort, waarbij we verder de diepte ingin-
gen over inzicht krijgen en verbanden leggen bij 
het thematisch leren. Verder hebben we aandacht 
besteed aan het interactieve en co-
öperatieve leren, waarbij ervaren 
leerkrachten hun expertise deelden 
met de minder ervaren leerkrach-
ten.  

 
Wat staat er voor 2017 op de planning voor 

de Zonnewende? 
Allereerst gaan we door met de verdere implementatie van IPC. 
Leerkrachten zijn weer verder bijgeschoold, dus we kunnen met 
elkaar nog meer verdieping en inhoud geven aan de projecten 
die gaan komen. Inmiddels zijn steeds meer scholen geïnteres-
seerd in IPC en zijn verschillende scholen ook al komen kijken op 
de Zonnewende. Met verbazing constateerden zij hoe gedreven 
en zelfstandig onze leerlingen zijn en hoeveel enthousiasme en 
professionaliteit er is bij onze leerkrachten. Leuk om te horen. 
 
Audit 
In maart vindt er weer een audit plaats door directeuren en colle-
ga’s van andere scholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep. 
Speerpunt zal dit keer zijn “Hoe geven wij vorm aan de 21

e
 eeuw-

se vaardigheden”. Met andere woorden: bereiden wij  onze leer-
lingen goed voor op de maatschappij waarin zij straks terecht ko-
men. Besteden wij voldoende aandacht aan de kennis en vaar-
digheden die onze kinderen straks nodig hebben in de maat-
schappij? 
Wat zijn 21

e
 eeuwse vaardigheden? 

Volgens de definitie van het Nationaal Expertisecentrum Leer-
planontwikkeling (SLO) zijn 21

e
 eeuwse vaardigheden ‘generieke 

vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdin-
gen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen 
aan de kennissamenleving.’ Het gaat hierbij om de volgende 
vaardigheden: 
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Kunnen communiceren en samenwerken, het stimuleren van 
probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch kunnen den-
ken, het ontwikkelen van sociale en culturele vaardigheden, ict-
basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid, 
“computational thinking” en kunnen reflecteren op eigen hande-
len. Al deze vaardigheden komen uitdrukkelijk aan bod tijdens 
de IPC-lessen, de kanjertraining, en ons Daltononderwijs. We 
bereiden de leerlingen dus goed voor op de toekomst door ze 
handvatten te geven om zich staande te houden in een digitale 
wereld waarin steeds meer een beroep gedaan zal worden ge-
daan op vaardigheden dan op parate kennis. 
 
Juf Edith 
Juf Edith is al geruime tijd ziek en op dit moment gaat het nog 
steeds niet heel goed met haar. Sinds lange tijd heeft ze erg 
veel pijn aan haar arm en heeft zij al diverse operaties moeten 
ondergaan. De laatste operaties waarbij een pijnbestrijdingsap-
paraatje inwendig is geplaatst, hebben helaas ook niet het ge-
wenste resultaat opgeleverd. Aangezien zij ruim 2 ½ jaar ziek is 
en het niet in de lijn der verwachting ligt dat zij op korte termijn 
haar werkzaamheden kan hervatten, wordt haar arbeidscon-
tract per 1 februari  beëindigd.  
Een gemis voor de Zonnewende, als leerkracht en als collega. 
Wij wensen haar heel veel sterkte en beterschap toe. 
 

Opbrengst schoolfeest 

Voor de opbrengst van het schoolfeest hebben we voor alle 
groepen informatieve boeken kunnen aanschaffen voor IPC. Op 
deze manier kunnen kinderen nog meer bronnen gebruiken om 
informatie te zoeken over de onderwerpen waaraan ze werken. 
 
Datum rapport 
De uitgifte van het rapport staat gepland op 10 februari. Aange-
zien de Cito toetsen tot half februari afgenomen mogen worden, 
geeft het rapport hiervoor tijdsdruk en wellicht geen goed beeld. 
We hebben dan ook besloten het rapport een week later mee te 
geven dus niet op 10, maar op 17 februari. De 10-
minutengesprekken zullen hierdoor ook een week later plaats-
vinden, in week 8, de week voor de voorjaarsvakantie. 
 
10 minuten gesprekken 
Vanaf maandag 30 januari hangt er een intekenlijst voor de 10-
minuten gesprekken bij het lokaal van uw kind. U kunt zelf inte-
kenen voor een geschikte tijd. De gesprekken worden ’s mid-
dags gevoerd. 
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Engels op de Zonnewende 
Op de Zonnewende wordt al van jongs af aan veel in het En-
gels gedaan; how cool! Waar alle groepen op dit moment mee 
bezig zijn leest u hier: 
De kleuters doen al heel veel in het Engels! Zoals Engelse 
prentenboeken op het digi-bord, Engelse liedjes zingen (Jingle 
Bells all the way!) en spelletjes in het Engels (I spy with my little 
eye and the colour is…. red!). Ook kunnen zij de dagen van de 
week al benoemen! Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday, Sunday.  
 
In groep 3 sluiten de activiteiten van IPC en Engels (methode I-
pockets)  heel mooi aan bij de thema’s van Lijn 3. Engelse lied-
jes horen er natuurlijk ook helemaal bij en zelfs bij de kanjerles-
sen kunnen de spelletjes in het Engels gedaan worden! Who 
has got blue eyes?  
Groep 4 is  gestart met ‘some places’; waar kun je naar toe en 
hoe ga je dan? To the beach, the cinema or to the shop by car, 
bus or even by plane!? Knap hoor! 
How is your health? Alle lichaamsdelen en  gezondheid zijn de 
onderwerpen van groep 5 op dit moment. Ook bewegen en fit 
zijn hoort daarbij!  
In groep 6 zijn de kinderen druk met klokkijken. 2 o’clock, half 
past 4, a quarter to 5…. Time for fun! 
What can you do in  your spare time? In groep 7 staan vrije tijd 
en hobby’s nu centraal. Daar kun je het nog best druk mee heb-
ben. 
De kinderen van groep 8 kunnen al heel goed Engels. In het 
afgelopen hoofdstuk van ‘Take it Easy’ hebben ze alle tijden op 
zowel de analoge als de digitale klok geleerd; Is it 9 past 2 or 
10 to 11? Ook hebben ze geleerd hoe je zelf een afspraak kunt 
maken met bijvoorbeeld de dokter of de tandarts (brrr o no, not 
the dentist!). Ook een datum plannen om op een leuke date te 
gaan kunnen ze nu; so watch out, parents! Het komende half 
jaar gaan we kijken of iedereen in staat is om een heus kinder 
examen Engels te doen. Wow, that’s super! 
 
Nationale voorleesdagen 

Woensdag 25 januari starten de nationale voorleesdagen.  
Het prentenboek dat dit jaar centraal staat is: De kleine walvis  
Het verhaal gaat over Boy die met zijn vader en 6 katten in een 
klein vissershuisje woont. Na een stormachtige nacht vindt hij 
een jonge walvis op het strand. Dat is het begin van een bijzon-
dere vriendschap.  
 
Voorleesontbijt 
We starten de voorleesdagen traditiegetrouw met een 
“voorleesontbijt”. 
Hierbij krijgen alle kinderen een krentenbol en iets te drinken. 
Mocht uw kind  hier niet voldoende aan hebben, adviseren wij u 
uw kind  thuis alvast een ontbijt te laten nemen.   
 

 

 



Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

twitter: @kbsdezonnewende 

 

Voorleesouders gevraagd 
We zouden het leuk vinden als de kinderen tijdens dit ontbijt 
worden voorgelezen.  
Dit jaar nodigen wij u als ouder uit om te komen voorlezen aan 
een groepje kinderen.  
U kunt zich aanmelden in de klas bij de leerkracht. Ouders kun-
nen zelf een boekje meenemen, maar natuurlijk kunnen er ook 
boeken van school gebruikt worden.  
 
In de dagen die volgen zullen we in alle klassen extra aandacht 
geven aan het voorlezen. De afsluiting van de nationale voor-
leesdagen zal zijn op maandagmiddag 6 februari met een 
voorleesmix door de hele school.  
Veel leesplezier gewenst! Kinderen worden gratis lid bij de bibli-
otheek tijdens de nationale voorleesdagen.  
 
 
 

Van FRIS!  

TSO/BSO Software 
Inmiddels bent u allen door ons geïnformeerd over het nieuwe 
TSO/BSO systeem waar wij binnenkort gebruik van zullen gaan 
maken. Het programma dat wij momenteel gebruiken zorgt bij 
veel ouders en bij ons als organisatie voor veel ongemak, ver-
warring en soms zelfs frustratie omdat onder andere de factura-
tie niet overzichtelijk verloopt. Wij kunnen helaas onvoldoende 
vertrouwen op de alertheid, inzet en correctheid van deze soft-
ware/bijbehorende organisatie. Per 1 maart 2017 gaan wij over 
naar Proles software waar ook al onze andere locaties zijn on-
dergebracht. Wij werken al jaren met dit programma en weten 
dus exact wat we ervan kunnen verwachten. 
Wij zijn momenteel druk bezig met de overstap, alle kinderen in 
ons huidige systeem zullen moeten worden overgezet naar het 
nieuwe. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelin-
gen. 
 
BSO vakantie 
We hebben er op de BSO weer een super leuke vakantie opzit-
ten. We hebben allerlei leuke dingen gedaan, zo hebben we 
met de oudere kinderen gezwommen, kaarsen gemaakt en vo-
gelhuisjes getimmerd. De jongere kinderen hebben vogelhuis-
jes geschilderd, hun eigen zeep gemaakt en zijn lekker wezen 
glowgolfen.  
Voor aanvang van een vakantie maken wij altijd een program-
ma boekje samen met de kinderen, we inventariseren bij de kin-
deren wat zij graag willen doen en proberen deze activiteiten 
zoveel mogelijk mee te nemen in het uiteindelijke boekje. Te-
vens kijken we naar aanbod voor verschillende leeftijden, de 
kinderen van 4 vinden uiteraard niet hetzelfde leuk als de kin-
deren van 8.  

 

 

 


