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5 juni 

2e Pinksterdag 

19—21 juni 

Avond4daagse 

19 –21 juni 

Kamp Keerkring 

Hapskamp Ravelijn 

21—23 juni 

Kamp Ravelijn 

Hapskamp Keerkring 

In de week van 26  

juni: 

10 minutengesprekken 

30 juni  

vrij i.v.m. studiedag 

6 juli 

Kennismakingsmiddag 

Nieuwe leerkracht 

7 juli 

12.00 uur vakantie 

 

 

 

Afsluiting schooljaar 
Het laatste stukje van het schooljaar staat in het teken van afron-
ding en afsluiting. Een aantal gezellige activiteiten staat weer op 
het programma. Natuurlijk zijn we ook volop bezig met de forma-
tie voor het volgend schooljaar. Zodra deze helemaal rond is zul-
len we u daarover berichten.  
 
De groepen 1 t/m 6 zijn inmiddels op schoolreisje geweest. Alles 
is perfect verlopen en alle kinderen hebben een leuke dag ge-
had. De groepen 7 gaan op pré historisch Haps-kamp en zijn vol-
op met de voorbereidingen bezig; de groepen 8 gaan op af-
scheidskamp en bereiden zich voor op de musical. 
Verder doen er weer veel leerlingen van de Zonnewende mee 
aan de avondvierdaagse van 19-21 juni. Op donderdagmiddag 6 
juli maken alle leerlingen kennis met hun nieuwe leerkracht (altijd 
weer even spannend…) en de dag erna sluiten we het schooljaar 
af met een ijsje van de Ouderraad. U ziet, een drukke, maar heel 
gezellige periode! 
 
Studiedag 
Op de studiedag van 24 mei  hebben we weer een verdiepings-
slag gemaakt in de kwaliteit van ons onderwijs. Onderdelen die 
op deze dag aan de orde kwamen zijn: 
-de doorgaande lijn en aanpak  van de methodes van spelling en 
begrijpend lezen;  
-evaluatie en verdere uitbouw van de IPC-projecten 
-werkplezier en schoolcultuur. 
 
Catechese 
In de laatste periode tot aan de zomervakantie staat het thema 
“Groei” centraal in de lessen van Hemel en Aarde. Wie er 
oog  voor heeft, kan elke dag versteld staan over de groeikracht 
van het leven en de natuur. In veel religieuze tradities staan na-
tuurkrachten centraal. In de lessen is veel aandacht voor die 
wonderlijke kracht van de natuur en de manier waarop mensen 
dit in levensbeschouwingen vieren. Ook  kinderen groeien in het 
leven en hun ontwikkeling. In de lessen realiseren kinderen zich 
dat ze groeien en nodigen we ze uit  hierover na te denken. In 
alle bouwen zijn lessen opgenomen rondom overgangsrituelen 
die je van de ene levensfase naar de andere brengen.  
Groeien betekent soms ook dat je misschien ergens de beste in 
wil zijn. Door het stellen van morele vragen, laten we de kin- 
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deren op hun eigen niveau nadenken over wat dat betekent: 
Doe je het bijvoorbeeld alleen voor jezelf of wil je je talent ook 
voor iets anders inzetten? In de lessen komen deze onderwer-
pen aan de orde op een manier die voor kinderen uit de onder-
bouw, middenbouw en bovenbouw te begrijpen is. 
 
Daltoncoördinatoren  
De Zonnewende is een Daltonschool, waarbij uw kind en de 
leerstof centraal staan. Wij leren kinderen zelfstandig te wer-
ken, verantwoordelijkheid te dragen, samen te werken, te re-
flecteren en dit alles op een zo effectief mogelijke wijze. Net als 
het onderwijs is ook Dalton altijd in ontwikkeling. Onze juf-
fen Wendy en Christa zijn dit jaar opgeleid tot Daltoncoördina-
tor. Zij kunnen nu zorg dragen voor een goede doorgaande lijn 
binnen ons Daltononderwijs, maar zitten ook weer vol nieuwe 
ideeën om met het team ons Daltononderwijs uit te bouwen 
en verder te ontwikkelen.  
Juf Christa en juf Wendy, van harte gefeliciteerd! 
 

Gymbevoegdheid 
Volgende week studeren 8 leerkrachten van de Zonnewende af 
als bevoegd gymdocent. Hiervoor hebben zij een pittige oplei-
ding van 2 jaar gevolgd. Op voorhand al de felicitaties voor 
meester Frank en de juffen Annelies, Eva, Renate, Jessica, Ca-
rina, Daphne en Joke. 
 
IPC 
Meester Roel en juf Iris verdienen ook een felicitatie. Zij zijn op-
geleid tot IPC coördinator. Zij  hebben het IPC certificaat be-
haald. 
 
Bank battle 
Groep 8B werd deze week verrast met een heerlijke taart om-
dat ze winnaar waren van de bankbattle waaraan alle groepen 
8 konden meedoen. Zij waren het snelst van de hele regio! 
Gefeliciteerd kanjers van 8B !! 
 
Opleidingsschool 
De Zonnewende is een Opleidingsschool. Hierin werken wij sa-
men met Pabo Saxion Deventer. Dit schooljaar hebben we bin-
nen deze samenwerking een leerteam samengesteld. Met de 
Opleiders in de school, 2 collega's, 2 studenten en een docent 
van Saxion hebben we een kleinschalig onderzoek opgezet om 
de school verder te professionaliseren. Dit onderzoek heeft zich 
gericht op het voeren van gesprekken met kinderen over de 
IPC doelen. De uitkomsten hiervan zijn gedeeld met het team 
en zullen worden ingezet tijdens de IPC lessen. Zo werken de 
Pabo en de school samen aan professionalisering. Komend 
schooljaar zal een nieuw leerteam aan de slag gaan met een 
ander speerpunt van de school. 
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Vakanties en vrije dagen volgend schooljaar: 
Hierbij melden we alvast de vakanties voor volgend schooljaar: 
 
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2017  
In tegenstelling tot andere jaren beginnen we het schooljaar ge-
woon op maandag 21 augustus !  
 
Herfstvakantie 14 t/m 22 oktober 2017   
Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018   
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart 2018   
Goede vrijdag en Pasen 30 maart t/m 2 april 2018   
Meivakantie 21 april t/m 6 mei 2018   
Hemelvaart 10 en 11 mei 2018   
Pinksteren 21 mei 2018   
Zomervakantie 14 juli t/m 26 augustus 2018   
 
 
Wij wensen u een heel gezellig Pinksterweekend! 
 
 
Vanuit de wijk: 
 
Op woensdagmiddag 14 juni tussen 13.00 en 17.00 uur is weer 
de nationale buitenspeeldag. Op en rond het grasveld aan de 
Ravelijn in Apeldoorn. Op deze middag kunnen de kinderen 
naar hartenlust spelen op de diverse springkussens, meedoen 
met spelletjes, fietsen op kickbikes, zich laten schminken 
en nog veel meer. Deze dag kan alleen een succes worden met 
hulp van vrijwilligers die een paar uur op deze middag willen 
helpen om alles in goede banen te leiden. Heeft u 14 juni nog 
een paar uur over en wilt u ons helpen, meldt u dan nu aan bij 
Bas Kemps 06-49114367 of BKemps31@hotmail.com of bij 
Mieke van Pomeren 3603494 of m.pomeren@upcmail.nl 
Wij horen graag van u! 
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