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14 t/m 17 april   

Paasweekend 

 

18—20 april  

Eindcito groep 8 

 

21 april  

Koningsspelen 

 

24 april t/m 5 mei 

Tulpvakantie 

 

In de week van 10 

april: 

Oudertevredenheidson-

derzoek per mail 

 

 

 

 

 

Audit. 
Op 21 maart heeft een auditteam van de Veluwse Onderwijs-
groep onze school weer bezocht. Speerpunt was dit keer “Hoe 
geven wij vorm aan de 21e eeuwse vaardigheden”. Met andere 
woorden: bereiden wij  onze leerlingen goed voor op de maat-
schappij waarin zij straks terecht komen. Besteden wij voldoende 
aandacht aan de kennis en vaardigheden die onze kinderen 
straks nodig hebben in de maatschappij?  Het gaat hierbij om de 
volgende vaardigheden:  
 
Kunnen communiceren en samenwerken, het stimuleren van pro-
bleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch kunnen denken, 
het ontwikkelen van sociale en culturele vaardigheden, ict-
basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid, 
“computational thinking” en kunnen reflecteren op eigen hande-
len.  
 
De officiële uitslag is nog niet binnen, maar het auditteam heeft al 
wel te kennen gegeven dat de Zonnewende met zijn Dalton- en 
IPC-onderwijs een grote voorsprong heeft op andere scholen ten 
aanzien van de 21

e
 eeuwse vaardigheden. Een mooi compliment 

voor de leerkrachten van de Zonnewende! 
 
Promofilmpje 
Aanstaande dinsdag wordt er een vlog opgenomen voor onze 
website. Een professionele filmploeg zal de hele dag bezig zijn  
met opnames in en om de school. Een aantal kinderen uit de 
groepen 7 en 8 heeft een ontwerp voor deze vlog ingestuurd. Zij 
zullen ook in het filmpje voorkomen. Het kan zijn dat andere kin-
deren ook in beeld komen op de achtergrond. Wilt u niet dat uw 
kind in beeld komt, laat dit voor dinsdag dan even weten aan de 
leerkracht van uw kind. 
 
Ouder- en leerlingentevredenheidsonderzoek 
Op alle scholen werken leerkrachten voortdurend aan de ontwik-
keling van leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs. Het is van 
belang om te onderzoeken of onze inspanningen bijdragen aan 
de tevredenheid van de ouders van onze leerlingen. 
Alle scholen van de Veluwse Onderwijsgroep nemen eens per 
vier jaar een externe meting af betreffende de oudertevreden-
heid. Het doel van dit onderzoek is een beeld te krijgen van de 
tevredenheid van ouders en deze resultaten te kunnen vergelij-
ken met de benchmark. In de loop van de volgende week zult u 
deze enquête per mail van ons ontvangen. Om een goed en eer-
lijk beeld te krijgen, verzoeken we alle ouders met klem om de 



Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie 

Ravelijn 

Ravelijn 382 

www.kbsdezonnewende.nl 

twitter: @kbsdezonnewende 

vragenlijst voor ons in te vullen.  
Het onderzoek bevat vragen met betrekking tot schoolklimaat, 
onderwijsleerproces, informatie en communicatie. Vanaf juni 
zijn de resultaten publiek toegankelijk via Scholenopdekaart.nl.  
 

Ook de leerlingen van de groepen 7 en 8 wordt naar hun me-
ning gevraagd. Zij zullen op school een leerling-
tevredenheidsenquête invullen. 
 
Fruit in plaats van koek. 
Twintig weken lang hebben de kinderen genoten van het ge-
subsidieerde schoolfruit / groente. Na de tulpvakantie stopt de-
ze actie. De kinderen hebben kennis gemaakt met vele beken-
de en onbekende fruit- en groentesoorten. 
Ze zijn zich bewust geworden van gezond eten en het “fruit 
eten” is een gewoonte geworden. Samen met een aantal ou-
ders die zich hebben verenigd in de werkgroep “Gezonde 
School” hebben we besloten om vanaf de tulpvakantie over te 
gaan op een “fruitmoment” als tussendoortje om 10 uur. 
Dat betekent dat we het ook “fruitmoment” gaan noemen. Wij 
vragen u de kinderen voor de ochtendpauze geen koek, maar 
een stuk fruit of groente mee te geven. Bij groente kunt u den-
ken aan: een tomaatje, stuk komkommer, worteltjes, paprika 
enz.. 
Met elkaar kunnen we op die manier bijdragen aan de gezond-
heid van uw kind. 
 

Koningsspelen vrijdag 21 april. 
Ook dit jaar doet de Zonnewende weer mee aan de Konings-
spelen. 
We starten gezamenlijk met de dans van “Kinderen voor Kin-
deren” op vrijdagochtend 21 april om 08.35 uur op de eigen lo-
catie. De kinderen komen om 8.30 uur eerst binnen en lopen 
dan met de leerkracht naar buiten.  
Na de dans hebben we het ontbijt in onze eigen klas. Het is de 
bedoeling dat de kinderen een bord, beker en bestek meene-
men van thuis.  
  
Natuurlijk gaan we sporten tijdens de Koningsspelen. Het is dus 
belangrijk dat de kinderen sportieve kleding aan hebben. Houd 
er wel rekening mee dat de activiteiten buiten plaatsvinden. 
Groepen 1 & 2:  
Na het ontbijt starten de Koningsspelen voor de groepen 1 en 2 
op het schoolplein van de Ravelijn. De Keerkring komt hier ook 
naar toe.  
Groepen 3 & 4: 
Decathlon heeft speciaal voor deze groepen in de ochtend spel-
len uitgezet. De kinderen zullen na het ontbijt met de klas naar 
Decathlon lopen. 
Groepen 5 en 6: 
Decathlon heeft speciaal voor deze groepen in de middag spel-
len uitgezet. Ze lopen om 13.15 uur weg vanaf school.  
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Groepen 7 en 8: 
Op de Ravelijn zijn die middag verschillende spellen/workshops 
uitgezet. Omdat je bij een aantal spellen een beetje vies of nat 
kan worden is het aan te raden wat oudere kleding aan te trek-
ken deze middag. 
 
HAPS. 
Afgelopen week zijn de groepen 7 gestart met het maken van 
de drinkbekers voor Haps. Na het bekijken van het instructie-
filmpje waarbij de kinderen mee terug in de tijd genomen wer-
den, zijn ze aan de slag gegaan. Met primitieve materialen zijn 
de bekers en de amuletten versierd. De bekers staan nu op 
school te drogen en zullen vervolgens gebakken gaan worden 
zodat er straks uit gedronken kan worden. Na de tulpvakantie 
gaan we starten met het maken van de jacks. De groepen 7B 
en 7C gaan, zoals eerder vermeld, gezamenlijk op kamp van 
maandag 19 juni t/m woensdag 21 juni. Groep 7A gaat op kamp 
van woensdag 21 juni t/m vrijdag 23 juni.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VAN DE OUDERRAAD 
 
Beste ouders/verzorgers, 
De Ouderraad is continu in beweging. Niet alleen op het gebied 
van het organiseren van leuke activiteiten, maar ook op het ge-
bied van digitalisering. We zien steeds vaker dat communicatie 
via e-mail verloopt, om zo onnodig papierverbruik tegen te 
gaan. Wij als Ouderraad willen graag in deze ontwikkeling mee-
gaan. Niet alleen reduceren wij hiermee het gebruik van papier 
en besparen wij geld en tijd, we kunnen u ook sneller voorzien 
van relevante informatie. Dit betekent dat wij voortaan hoofdza-
kelijk via e-mail met alle ouders en verzorgers willen 
gaan communiceren. 
Daarbij geven wij uitdrukkelijk aan dat deze communicatie al-
leen betrekking heeft op relevante informatie over activiteiten 
(zoals de Avondvierdaagse en de schoolreisjes) en de jaarlijkse 
contributie. U zult dus slechts enkele keren per jaar een e-mail 
vanuit de Ouderraad ontvangen.  
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Wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken voor het ontvangen 
van e-mails vanuit de Ouderraad? Geef dit dan door aan de 
school: administratie@kbsdezonnewende.nl.  
 
Namens de OR,  Daan Naus,  Penningmeester  
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Van FRIS! 
 
TSO   
Inmiddels heeft u allemaal kunnen kennismaken met onze nieu-
we ouderapp. Denkt u eraan dat de TSO alleen niet in rekening 
gebracht wordt als deze vóór 12.00 door u wordt afgemeld via 
de ouderapp. Mocht u problemen ervaren met de ouderapp ho-
ren wij dat graag!  
 
Peutergroep  
Naast de TSO en BSO verzorgen bij binnen school ook de peu-
teropvang. Peuteropvang is een combinatie van 2 soorten op-
vang; enerzijds de peuterspeelzaal en anderzijds kinderopvang. 
Kinderen krijgen een educatief programma aangeboden ter 
voorbereiding op het naar school gaan en genieten daarbij me-
de van het verzorgende aspect van de kinderopvang. Peuterop-
vang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. We bieden uw peuter 
een veilige speelplek én stimuleren de ontwikkeling van uw kind 
in brede zin. De kinderen leren samen spelen, samen delen en 
omgaan met regeltjes en afspraken. Ook stimuleren wij taalont-
wikkeling door veel met elkaar te praten, naar elkaar te luiste-
ren, verhaaltjes voor te lezen, te vertellen en liedjes te zingen. 
Ondertussen houden de pedagogisch medewerkers de ontwik-
keling van uw kind goed in de gaten; denk aan de motorische- 
en taalontwikkeling, maar ook het leren spelen met andere kin-
deren. Mocht er op een van deze gebieden extra aandacht no-
dig zijn spelen de leidsters daar direct op in.  Kortom: Peuterop-
vang geeft kinderen een unieke mogelijkheid om zich al spe-
lend te ontwikkelen. De basisschool is nu nog maar een kleine 
stap!   
 
Momenteel is de peuteropvang geopend op maandag, dinsdag 
en donderdag. Bij voldoende aanmeldingen gaan wij ook graag 
de andere dagen voor u open. Wij hanteren een uur prijs van 
7.00€ per uur, dit is inclusief verzorgingsproducten, voeding en 
uitstapjes.  
Wilt u meer informatie over de peutergroep of een keer komen 
kijken horen wij dat graag, u kunt ons bereiken via mailadres:   
ravelijn@friskdv.nl  

 

 


