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21 mei  
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1 juni  

Schoolfeest 

 

18 t/m 21 juni  

avondvierdaagse 

 

 

Einde schooljaar 
Meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren….zo vliegen we al bijna 
naar het einde van het schooljaar. Citotoetsen zijn geweest, we 
houden ons nu bezig met de komende schoolreisjes, het 
Hapskamp, het eindejaars-kamp van groep 8, de musical en na-
tuurlijk het schoolfeest van 1 juni, waarover verder in deze Zon-
newijzer meer. 
Daarnaast houden we ons natuurlijk nog volop bezig met de 
voortgang van de lessen. Op 21 juni zal een auditteam vanuit de 
Veluwse Onderwijsgroep de Zonnewende nog bezoeken. 
 
Verder zijn we druk met het formatieplaatje van volgend school-
jaar. We kunnen in elk geval melden dat we op de Keerkring star-
ten met drie kleutergroepen en één groep 3. Op de Ravelijn star-
ten we met drie kleutergroepen en met twee groepen 3. 
Van de anderhalve groep 7 die er momenteel op de Ravelijn is, 
kunnen we volgend jaar twee kleine groepen 8 formeren. Over de 
personele invulling kunnen we op dit moment nog niets melden, 
i.v.m. mogelijke mutaties van- en naar andere scholen. 
Zodra de personele bezetting definitief is, zullen we u hierover 
informeren. 
 
Vakantie en vrije dagen schooljaar 2018-2019 
Het nieuwe schooljaar start op DINSDAG 28 augustus 2018. 
We starten op de maandag met een studiedag 
Hierbij vermelden wij nogmaals de vakantieplanning voor volgend 
schooljaar, nu compleet met studiedagen waarop de kinderen vrij 
zijn. 
 

Vakantie Datum 
Start schooljaar DINSDAG 28 augustus 2018 

Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018 

Kerstvakantie 24 dec 2018 t/m 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 25 februari 2019 t/m 1 maart 

2019 

Goede vrijdag 19 april 2019 

Paasmaandag 22 april 2019 

Meivakantie 29 april 2019 t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart 30 mei 2019 en 31 mei 2019 

Pinksteren 7 juni 2019 t/m 11 juni 2019 

Zomervakantie 22 juli 2019 t/m 30 augustus 

2019 
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Studiedagen: 
Maandag           27 augustus 2018 
Vrijdag           19 oktober 2018 
Maandag           26 november 2018 
Woensdag 9 januari 2019 
Vrijdag          1 februari 2019 
Maandag          4 maart 2019 
Woensdag 29 mei 2019 
Donderdag 6 juni 2019 
 
Avond vierdaagse 
De Zonnewende gaat weer meedoen aan 
de avondvierdaagse. 
Vanaf maandag 18 juni t/m donderdag 21 
juni zal er dit jaar samen gewandeld worden in Apeldoorn. Het 
startpunt is bij S.V. Orderbos. Op de eerste 3 dagen wordt er 
gestart om 18.30 uur. De laatste avond starten we om 19:00 
uur. U bent uiteraard welkom om de lopers onderweg aan te 
moedigen. 
  
De kinderen van groep 1 t/m 3  
kunnen zich opgeven voor de 20 km (verdeeld over 4 avonden).  
De kinderen van groep 4 t/m 8  
kunnen kiezen uit de 20 km of 40 km (verdeeld over 4 avon-
den). 
  
We vinden het gevoel van “samen” belangrijk en lopen ook dit 
jaar weer als groep van De Zonnewende. Alle kinderen krijgen 
een Zonnewende T-shirt aan.  
Deze wordt op 15 Juni uitgedeeld in de klas.  
We vragen u om het T-shirt weer op maandag 25 Juni in te le-
veren bij de leerkracht. 
 
Het inschrijfgeld voor de deelnemers voor allebei de afstanden 
is € 4,50. 
Hiervoor krijgen de deelnemers hun welverdiende medaille. 
U kunt zich met de volgende link t/m 31 Mei inschrijven. 
Dit is een online google formulier. 
 
https://goo.gl/forms/HcupUPuYVf1oRhEg1 
 
Na inschrijving ontvangt  u rond 01 Juni een email met daar-
in een betaal link. 
Via deze link kunt u online de betaling doen voor de deelname 
van uw 
kind(eren). Ook staat er in deze email verdere informatie om-
trent de avond 4 daagse. Op donderdag 21 juni is de intocht 
met de medaille uitreiking. 
 
 
 

 

https://goo.gl/forms/HcupUPuYVf1oRhEg1
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Het team en de ouderraad van De Zonnewende wenst iedereen 
veel wandelplezier toe en hopen dat het wederom een sportief 
gebeuren mag worden!! 
  
Namens de Avondvierdaagse commissie: 
Daphne Houweling,  Chris Ayal, Karin Goes, Sandra  
Duijnisveld, Maarten van Everdingen, Juf Juliët  
 

 
 
 
 
 

FEEST  1 juni 2018 !!  

  
Al een geruime tijd zijn we bezig met de voorbereidingen 
voor een onwijs, spetterend schoolfeest op vrijdag 1 juni!  
In deze brief informeren wij u graag over de invulling van 
deze middag.  
  
Het feest begint om 16.00 uur en eindigt om 18.30 uur en 
wordt gehouden op locatie Ravelijn.   
Er zijn verschillende ‘stands’ te vinden op het schoolplein en 
in de klassen.   
U kunt hierbij denken aan een frietkar, loempia’s, schminken 
en een optreden.   
De bovenbouwgroepen hebben ook hun steentje bijgedragen 
en hebben kraampjes ontworpen met sleutelhangers, een 
boekenmarkt, oud Hollandse spelletjes en er is zelfs een 
spookhuis gemaakt. Ook Fris! zal in twee van hun lokalen 
een activiteit doen.   
  

De activiteiten zijn tot 18.00 uur. 
Van 18.00 uur tot 18.30 uur heb-
ben we een speciaal gastoptreden. 
Wie? Dat is een verrassing.   
 

 
Om gebruik te maken van de aangeboden spellen/
activiteiten, wordt er gewerkt met een zogenaamde 
‘strippenkaart’. Voor elke activiteit of iets lekkers dat ge-
haald wordt, plaatsen we een stempel.   
De kaartverkoop van deze kaarten vindt plaats:  

Maandag 28 mei om 15.30 uur – 15.45 uur  
Dinsdag 29 mei om 15.30 uur – 15.45 uur  
Donderdag 30 mei om 15.30 uur – 15.45 uur  

Dit kan op beide locaties in de hal. Wij vragen u wel om ge-
past te betalen.  
  
Als u vooraf een strippenkaart koopt, betaalt u slechts 
€4,50!   
Op het feest zelf kunt u ook nog kaarten kopen, dan betaalt 
u €5,00.  
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De opbrengst van deze middag komt ten goede aan de kin-
deren van de Zonnewende. In een volgende Zonnewijzer 
zullen wij u hier over informeren.    

 
We hopen er weer een gezellig feest van te maken! We ver-
wachten dat het druk gaat worden. Wij hopen dan ook dat u 
zoveel mogelijk lopend komt. Dit geeft het minst hinder 
voor/in de buurt en is bovendien veiliger.   
Komt u met de fiets? De stalling is beperkt. U kunt uw fiets 
stallen op het kleuterplein of voorlangs op de stoep. De alge-
mene fietsenstalling wordt afgesloten.   
  
Wellicht ten overvloede, aangezien het feest een activiteit is 
die buiten de schooltijden plaatsvindt, zijn de leerkrachten 
niet verantwoordelijk voor de kinderen en dient u zelf uw 
kind(eren) in de gaten te houden.   
                                               
Met vriendelijke groeten,  de Feestcommissie   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


