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Verkeerssituatie aan de Zonnewende, bij de Keerkring.  
Het verkeer aan de Zonnewende brengt met 2 scholen die tegelij-
kertijd beginnen en eindigen, veel drukte met zich mee. Regel-
matig leidt dit tot gevaarlijke situaties. 
Met elkaar zijn we er verantwoordelijk voor dat de kinderen van 
zowel de Zonnewende als de Regenboog zich veilig een weg 
kunnen banen door deze drukte. 
Wij vragen onze ouders dan ook met klem om: 
- rustig te rijden en zodoende rekening te houden met onvoorzie-
ne manoeuvres van schoolkinderen. We constateren helaas dat 
er vaak te hard gereden wordt. 
-alleen te parkeren op plekken die daarvoor bedoeld zijn. Wan-
neer auto’s her en der geparkeerd worden, levert dit onoverzich-
telijke situaties op voor de kinderen. Zij kunnen immers niet over 
de auto’s heen kijken. 
Namens onze leerlingen, alvast heel hartelijk dank! 
 
Pilot Snappet 
Deze week starten de kinderen in groep 7a en 8a met een pilot 
van Snappet voor het vak rekenen. Snappet is een digitaal en 
adaptief leerplatform dat de kinderen uitdaagt zich met hun eigen 
leerdoelen te ontwikkelen. De kinderen zullen met dit  (reken)
programma werken op een I-pad. Snappet is ook voor andere 
vakken inzetbaar, maar gedurende deze pilot zal de focus liggen 
op rekenen.  
 
Met Snappet ontvangen de leerlingen directe feedback na het 
maken van een rekenopgave, waardoor zij gelijk weten of zij de 
opgave goed of fout hebben gemaakt. De leerkracht krijgt door 
het gebruik van Snappet direct en continu inzicht in de voortgang 
van het leerproces van individuele leerlingen en van de hele 
groep. Deze feedback kan direct worden ingezet om het leerpro-
ces te verbeteren door effectieve instructie te geven aan die leer-
lingen die dat nodig hebben. Leerlingen hebben de mogelijkheid 
om met Snappet te werken aan leerdoelen die aansluiten op hun 
eigen niveau. Bij adaptieve opgaven wordt de uitdaging van de 
opgaven aangepast aan de leerbehoeften van de leerling. In on-
derstaand filmpje wordt aan leerlingen uitgelegd wat Snappet is. 
Aan het einde van dit schooljaar gaan we kijken in hoeverre 
Snappet aan onze verwachtingen voldoet en zullen wij verder kij-
ken naar wat de mogelijkheden zijn.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=wS_El08YwiQ  
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Schoolbreed lezen 
Wat is schoolbreed lezen? 
Elke maandagmiddag (Ravelijn) en dinsdagmiddag (Keerkring) 
van 13.15 uur tot 13.35 uur leest de hele school tegelijk. Dit kan 
binnen de groep zijn, maar ook groepsdoorbrekend. Oudere 
kinderen lezen bv ook met jongere kinderen. We willen hiermee 
plezier, verantwoordelijkheid en samenwerken stimuleren. 
Daarnaast hebben we per jaargroep(en) een aantal doelen aan 
het schoolbreed lezen gesteld:  
Doel:  
Groep 1/2:   - Luistervaardigheid   - Terug vertellen   - Kritisch  
                      luisteren  
Groep 3/4:   - Leeskilometers maken   - Begrijpend luisteren   -  
                      Vlot lezen  
Groep 5:      - Zwakke lezers: Nauwkeurig lezen en begrijpend   
                      lezen    
                    - Sterke lezers: Leeskilometers maken en begrij 
                      pend lezen  
Groep 6/7:   - Begrijpen wat ze lezen - Leeskilometers maken -  
                      Overbrengen van een verhaal (intonatie) 
Groep 8:      - Nauwkeurig lezen - Begeleiden van jonger kind   
 
Lezen is en blijft een prachtig vak dat we graag met elkaar de-
len. 
 

Nieuws vanuit de  Zon-groep door Charissa en Fleur 
We hebben in de ZON-groep het onderwerp het leger gehad. 
Dit onderwerp hebben we zelf gekozen. Er zijn verschillende 
mensen geweest die een presentatie hebben gegeven over het 
onderwerp het leger. Die mensen waren juf Eva van de Ravelijn 
en Harold de vader van 2 leerlingen uit de Zon-groep.   
Harold werkt zelf in het leger en heeft daarover veel verteld 
doormiddel van een presentatie. Hiervan hebben de kinderen 
uit de Zon-groep in  groepjes van verschillende onderwerpen 
een eigen presentatie gemaakt. Dit hebben we vervolgens aan 
elkaar gepresenteerd.  
Juf Eva is een expert op het gebied van handwapens. Dat komt 
omdat ze veel ervaring heeft bij de schietvereniging. Mooie ge-
legenheid dus om haar uit te nodigen voor een gastles. Ze heeft 
wat over wapens verteld en daarover ook een presentatie gege-
ven. Daarvan moesten wij een samenvatting maken tijdens 
haar presentatie.    
Hier een paar leuke foto’s:  
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Vindt u het leuk om meer betrokken te zijn bij school? 
Voor iedereen die wat meer betrokken wil zijn bij de school en 
een bijdrage wil leveren aan een fijn en gezond klimaat voor de 
kinderen, hebben wij 2 leuke vacatures voor vrijwilligers in de 
aanbieding. 
 
1 Coördinator hoofdluis 
Vanaf het schooljaar 2017-2018 zoeken wij een nieuwe hoofd-
luiscoördinator voor de locatie Ravelijn.  
Wat houdt dit in: 
- Bepalen en bewaken van het beleid ten aanzien van hoofdluis 
in samenspraak met Marlies Overmulder (coördinator locatie 
Keerkring) en de locatiedirecteuren. De controles lopen mo-
menteel al een aantal jaren op de huidige manier. Hierin is 
geen aanpassing nodig, tenzij het beleid vanuit de overheid/
GGD verandert. 
-Contacten onderhouden met de hoofdluisouders, registratie 
van de controles en uitkomsten 
-Voorlichting geven aan (nieuwe) hoofdluisouders 
-Een rol spelen bij hardnekkige hoofdluisbesmetting 
-Bijwonen van voorlichting hoofdluis van de GGD Gelre IJssel 
(1 a 2 keer per jaar)  
 

Heeft u interesse, stuur dan een mailtje naar onze administra-
tie: zonadm@veluwseonderwijsgroep.nl 
 
2. Overblijfouders 
Helaas hebben wij nog altijd een tekort aan TSO vrijwilligers, ter 
ondersteuning van het vaste team van pedagogisch medewer-
kers van FRIS!. Het overblijven is voor de kinderen zo veel ge-
zelliger wanneer er tijd is voor een praatje en wat extra aan-
dacht. De kinderen willen tussen de middag graag even hun 
verhaal kwijt, terwijl ze rustig hun boterham opeten. Voldoende 
vrijwilligers zou heel fijn zijn voor onze overblijvers. Heeft u op 
maandag, dinsdag of donderdag nog een uurtje tijd om ons te 
helpen, dan horen wij dat graag. Voor het werken op de Tussen 
Schoolse Opvang ontvangt u een vrijwilligersvergoeding, hier-
over informeren we u graag in een persoonlijk gesprek. Mocht u 
interesse hebben in een plek binnen ons enthousiaste team, 
dan nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek. U 
kunt zich aanmelden via keerkring@friskdv.nl  en/of   
ravelijn@friskdv.nl 
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De Zonnewende sportief 
Er staan de komende tijd weer veel sportieve evenementen op 
onze agenda: 
 
Scholierencross 
Op zaterdag 18 maart zullen er ruim honderd kinderen van de 
Zonnewende gaan hardlopen in het Orderbos. Zorg ervoor dat 
je ruim op tijd aanwezig 
bent, want het is ieder 
jaar weer erg druk. Er 
staat een tent met de 
vlag van de school, daar 
moet je je eigen start-
nummer en shirt opha-
len. Veel succes alle-
maal ! 
 
 
 
 
Schoolhockey 
Op woensdag 15 maart doen er vijftig kinderen van de Zonne-
wende mee met schoolhockey. De kinderen gaan eerst oefenen 
met elkaar en daarna gaan ze wedstrijden spelen. Zorg dat je 
woensdag op tijd bent, zodat je je team kunt vinden.  
Heel veel succes allemaal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolvoetbal 
Op woensdag 29 maart en 5 april 
doen er vier teams mee aan het 
schoolvoetbaltoernooi voor de 
groepen 7 en 8.  
Veel succes allemaal ! 
 
 

 

 


