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1 februari 

Studiedag, kinderen vrij 

 

15 februari 

Rapport mee 

 

18-21 februari 

10 minuten gesprekken 

 

22 februari 

Carnaval 

(gr 5-8 om 14:00 vrij) 

 

25-2  t/m 1-3 

Voorjaarsvakantie 

 

4 maart 

Studiedag, kinderen vrij 

 

10 april 

Open Dag

 
Het team van de Zonnewende hoopt er samen met u weer 

een leerzaam, gezellig en waardevol jaar van te maken! 
 
OPROEP 
We beginnen het jaar met een oproepje: zijn er ouders die ons 
eenmalig willen helpen met wat schilderwerk? Wie vindt dat 
leuk, of welke opa of oma ziet dit wel zitten?  
Het schilderen gebeurt bij voorkeur op een avond of in het 
weekend. 
 
We hebben nieuwe huisjes en winkeltjes gekregen bij de kleu-
ters, die nog geverfd moeten worden. Ook hebben we een nieu-
we bibliotheekkast gekregen op de Ravelijn, die we graag in de 
lak willen zetten (zie foto verderop in deze Zonnewijzer). 
 
Aanmelden hiervoor 
kan bij de leerkracht 
of bij de directie. 
 
We hopen dat er 
een paar enthousi-
astelingen zijn die 
ons hierbij kunnen 
helpen. 
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Carnaval 
 
Alaaf!! 
We gaan weer carnaval vieren en wel op vrijdag 22 februari. 
Carnaval wordt net als vorig jaar gevierd op eigen locatie.  
 
We starten de dag gezellig met een feestelijk muziek-
je op het plein. Om 08.30 uur bent u van harte wel-
kom om te komen kijken en gezellig mee te doen. 
 
De kinderen mogen net als ieder ander jaar verkleed 
naar school komen. Dit jaar is het extra feestelijk, 
want we krijgen hoog bezoek! Wie dat zijn, laten we 
nog even in het midden…. 
 
De onderbouw kan zich laten schminken en zullen feest vieren 
in de klas en in de speelzaal. 
 
De bovenbouw  gaat ‘s morgens de act voor ‘The Z-factor’ voor-
bereiden. De finale hiervan zal ’s middags plaatsvinden. De 
groepen strijden om de wisselbeker en een taart.  
 
Wij zijn nog opzoek naar een of twee personen die het leuk vin-
den om DJ te zijn bij de onderbouw. Dit gaat alleen om de och-
tend. Lijkt je dit leuk? Meld je aan bij juf Eva. Ook te bereiken 
op e.nieuwland@veluwseonderwijsgroep.nl. 
  
We willen met klem benadrukken dat de leerlingen geen 
confetti mee mogen nemen en/of gewelddadige attributen 
zoals zwaarden, messen, pistolen e.d.  
Bij de onderbouw is het aan te raden om ook geen losse attri-
buten mee te geven, omdat dit zoek kan raken en/of stuk kan 
gaan. 
 
Wij hopen dat het carnavalsfeest ook dit jaar weer een groot 
succes gaat worden!  
 
 

Om te onthouden: 

 

Vrijdag 22 februari: 

 

8:30  

verkleed naar school, 

verzamelen op het plein 

 

12:00 

Groep 1-4 vrij 

 

14:00 

Groep 5-8 vrij 

Continurooster,         

dus inclusief overblijf 

voor allemaal



Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

twitter: @kbsdezonnewende 

 
Goede Doelen actie 
 
Wat is er al ongelooflijk veel speelgoed gedoneerd voor de 
Speelgoedbank! Ontzettend bedankt daarvoor!! 

 
Is het je de vorige keer ontschoten of staat er nog meer speel-
goed thuis waar een ander kind blij van kan worden, dan is er in 
de week van 14 t/m 18 januari een tweede inzamelingsactie. 
We hopen er natuurlijk op om nog een keer zoveel speelgoed 
te kunnen brengen naar de Schatkist.  
 
Midwinter marathon vrijdag 8 februari 
Op vrijdag 8 februari houden wij op de Zonnewende een mid-
wintermarathon. Tijdens deze marathon lopen de kinderen 
rondjes om geld in te zamelen voor de Schatkist. Vooraf gaan 
de kinderen op zoek naar sponsoren. Dit kunnen familieleden, 
vrienden, buren etc. zijn.  
 
Hiervoor krijgen de kinderen op vrijdag 18 januari een lijst mee. 
Deze moet op de dag van de sponsorloop weer op school zijn. 
Na de sponsorloop wordt op de lijst aangegeven hoeveel rond-
jes er door het kind gelopen zijn. Vervolgens halen de kinderen 
het sponsorgeld op. Het geld kan ingeleverd worden bij de leer-
kracht. Dit kan tot donderdag 21 februari. Het uiteindelijke be-
drag wordt op een feestelijke wijze overhandigd aan de Schat-
kist. 
 
Wij kunnen voor de midwintermarathon zeker nog hulp gebrui-
ken zoals, aftekenen van de rondjes en warme dranken 
schenken. Vind je het leuk om te helpen deze ochtend, geef 
je dan op bij r.vosselman@veluwseonderwijsgroep.nl 
 
In de zonnewijzer van 1 februari vind u de looptijden per 
klas. Kom dus gezellig aanmoedigen.  

Om te onthouden: 

 

Speelgoed inleveren: 

t/m 18 januari 

 

Midwintermarathon 

8 februari
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Verslag Kerst 
In de weken voor de kerstvakantie leefden we toe naar 
het kerstfeest. School was mooi versierd, elke dag hoor-
den we een stukje van het kerstverhaal, we oefenden de 
liedjes. In de week voor de vakantie maakten we kerst-
bakjes. De OR had allerlei takjes groen, oase en versie-
ringen geregeld om mooie kerstbakjes te maken. 
  
Op donderdagmiddag was de kerstviering. Op beide lo-
caties werd deze gespeeld door de groepen 8. Het ver-
haal dat werd gespeeld kwam uit het boek ‘Schuilen in 
de stal’. We volgen een jongetje dat alleen is, hij heeft geen fa-
milie meer. Hij slaapt in de stal en werkt op de markt. Het jon-
getje ziet hoe een man en vrouw worden geweigerd en wegge-
stuurd bij de herbergen, en schaamt zich voor de men-
sen in zijn stad. Hij wil de man en vrouw graag helpen, 
maar weet niet hoe. ’s Avonds, als hij in de stal ligt, ko-
men de man en vrouw ineens binnen. Zo leert hij Jozef 
en Maria kennen en is hij getuige van de geboorte van 
Jezus. Door Jozef en Maria leert hij wat liefde en voor 
elkaar zorgen is: hij hoort eindelijk ergens bij! 
  
Donderdagavond hebben we genoten van al het lekkere 
eten dat werd meegenomen naar het kerstdiner. Er was 
een gezellige sfeer en wat zag iedereen er prachtig uit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verkeer Keerkring 
Sinds kort staan deze borden bij de parkeerplaatsen rondom de 
Keerkring. Wilt u hier ‘s ochtends en tussen de middag niet 
meer parkeren? Deze plaatsen zijn speciaal bedoeld voor kin-
deren die met een taxi naar Kentalis gebracht worden. Voor ie-
ders veiligheid is het van belang dat deze taxi’s hier ook daad-
werkelijk kunnen parkeren. Alvast bedankt voor uw medewerk-
ring. 
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Spelend Leren 
 
Afgelopen jaar zijn wij in de groepen 1-2 ge-
start met een andere manier van werken. We 
zitten middenin een traject om kinderen zich 
te laten ontwikkelen door middel van spel, het 
zogenaamde 'spelend leren'. 
  
Wij krijgen hierbij begeleiding van externe ex-
perts voor het aanbieden van verdiepende 
spelactiviteiten in de hoeken. Hierdoor zijn 
het afgelopen half jaar de hoeken regelmatig 
veranderd en hebben we hiervoor veel nieu-
we materialen mogen aanschaffen. Maar ook 
is in elke klas een huis voor de huishoek ge-
maakt en een mooie winkel. Deze hoeken 
staan (naast nog vele andere hoeken) elk 
thema centraal en worden ook aangepast 
aan het thema. Wij maken nu geen verplichte werkjes meer, 
maar de leerlijnen en doelen zijn in de hoeken verwerkt en door 
middel van hun spel, maken de kinderen zich de doelen eigen. 
Wij als leerkrachten spelen meer mee met de kinderen en door 
middel van onze vraagstellingen en input ontwikkelen de kin-
deren zich. 
  
Ook observeren wij de kinderen met ons nieuwe leerlingvolg-
systeem Kijk! Op deze manier krijgen wij een goed en compleet 
beeld van waar de kinderen staan in hun ontwikkeling en waar 
wij ze eventueel kunnen begeleiden en uitdagen. In het obser-
veren en het vaardig worden met dit leerlingvolgsysteem wor-
den wij ook weer begeleid door externe experts . 
 
Net als bij groep 3 t/m 8 werken wij bij de kleuters nu ook met 
IPC, maar dan de met de variant voor Early Years. Deze me-
thode is speciaal ontworpen voor het jonge kind en sluit goed 
aan op de ontwikkeling en bele-
vingswereld van het jonge kind. 
Daarbij sluit dit ook helemaal aan bij 
het ‘spelend leren’ waar wij al mee 
gestart zijn. Wij zien dit dus als een 
hele fijne aanvulling op onze inge-
slagen weg. 
 
Wij zijn erg enthousiast over deze 
manier van werken en de kinderen 
ook!  
 
Mocht u hierover nog vragen heb-
ben, stel die dan gerust even aan 
de kleuterleerkrachten! 
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Studiedag Kanjertraining 
Afgelopen woensdag (9 januari) waren de kinderen vrij. Alle 

leerkrachten hebben toen een studiedag gehad. Op deze studie-

dag hebben we een nascholing van Kanjertraining gevolgd. We 

zijn begonnen met een aantal leuke oefeningen die we in de klas 

ook kunnen gebruiken tijdens de Kanjertraining of tussendoor. 

Ook hebben de leerkrachten elkaar tijdens deze oefeningen nog 

beter leren kennen. Dit past heel goed bij één van de uitgangs-

punten van de Kanjertraining: Bekend maakt bemind. 

Samen hebben we nagedacht welke verbeteringen we kunnen 

doorvoeren in de school wat betreft de Kanjertraining. We willen 

er samen voor zorgen dat we de Kanjertaal nog meer gaan spre-

ken tijdens de dagelijkse gang van zaken. De Kanjertrainers 

hebben met ons herhaald en geoefend hoe we conflicten op de 

juiste manier oplossen.  

Er is uitgebreid stilgestaan bij de smileyposter die gebruikt wordt 

in de klassen. Voor u al ouders wellicht ook een mooi middel om 

met uw kind over gedrag te praten. 

Aan de linkerkant staat gedrag dat we 

wel op school laten zien: gedrag dat 

goed is voor jezelf, voor je klasgenoten, 

je leraar en je ouders. Aan de rechter-

kant staat welk gedrag niet goed is voor 

jezelf, je klas, de leraar en je ouders. Elk 

kind kan ongewild een keer overstappen 

naar de rode kant. We vragen wat er 

moet gebeuren om weer terug te stap-

pen naar de groene kant van de poster 

en maken een afspraak met deze leer-

ling. 

Aan het eind van de studiedag gingen we 
geïnspireerd en vol nieuwe ideeën naar 
huis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultuur 
 
Zie bijgevoegde bijlage over de Open Theaterdag! 
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Schoolbibliotheek 
Zoals u in de vorige Zonnewijzer heeft kunnen lezen zijn wij be-
zig met het realiseren van een schoolbibliotheek op de Ravelijn. 
Inmiddels is er een mooie boekenkast geplaatst en zijn er vele 
nieuwe boeken besteld. 
Voordat we gebruik kunnen maken van onze schoolbibliotheek 
moeten er nog een aantal zaken worden gedaan, zoals het af-
lakken van de kast, plastificeren van de nieuwe boeken en na-
tuurlijk de kast inruimen. We zijn hard op zoek naar ouders die 
ons daarbij kunnen helpen! 
 
Pas als dit alles is gedaan 
gaat de schoolbibliotheek 
open. Kinderen kunnen 
dan dagelijks een boek 
zoeken onder begeleiding. 
 
Kunt u ons helpen met het 
aflakken van de kast? 
Of wilt u helpen met het 
inruimen en/of beheren van 
de boekenkast? 
 
Lijkt het u leuk om deel te 
nemen aan ons biblio-
theekteam, dan kunt u zich 
hiervoor opgeven bij juf An-
net (groep 3b).  
 
 
 
 
 
Vertelpunt - Passend Onderwijs 
Het Samenwerkingsverband wil graag weten wat u meemaakt 
rond het (passend) onderwijs. Daarom heeft minister Slob een 
online vertelpunt geopend waarop u uw ervaringen kunt vertel-
len. Van deze ervaringen kan iedereen leren. Zie de bijlage 
voor meer toelichting. 
 
Minister Slob komt naar regio Apeldoorn  
Op 27 maart 2019 komt minister Slob naar regio Apeldoorn. Tij-
dens dit bezoek gaan ouders, leerlingen, leraren, scholen, be-
sturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten met elkaar 
aan de slag met de belangrijkste onderwerpen rond passend 
onderwijs. De ervaringen uit het online vertelpunt zijn hiervoor 
het startpunt. Zo hoort en ziet de minister wat er in onze regio 
speelt. Deel dus uw ervaring op www.vertelpunt.nl/ocw  
 
 

http://www.vertelpunt.nl/ocw
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Rots- en Watertraining door Gewoon Speciaal  
start op 6 februari 
  
Zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing zijn dé aan-
dachtspunten in de laagdrempelige rots- en watertraining. De 
jongeren leren bewust, maar ook veelal onbewust en vooral 
met veel plezier. Respect voor elkaar en elkaars leerproces is 
zeer belangrijk. Door middel van oefeningen in de gymzaal le-
ren de jongeren over de ROTS- en WATERHOUDING. 
  
De rotshouding leert op jezelf te vertrouwen en je eigen weg te 
durven kiezen. Voorkomen en aanpakken van pesten is een 
onderdeel van de training. De rots staat voor: in jezelf, je eigen 
mening en standpunt geloven. Er wordt gebouwd aan een ei-
gen, stevige basis en zorgen voor weerbaarheid. Ook wordt 
de zelfbeheersing en het zelfvertrouwen vergroot tijdens de trai-
ning. 
  
Bij de waterhouding staan samenwerking, vriendschap, verbon-
denheid en communicatie centraal. De jongeren leren naar hun 
eigen gedrag te kijken en waar nodig leren de jongeren een al-
ternatieve aanpak bij conflicten. De waterhouding leert je om 
open te staan voor de mening van anderen. Water staat 
voor: bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën maar ook 
voor aandacht hebben voor die van anderen. 
  
Deze training van 8 lessen start vanaf 6 februari tussen 15:00u 
en 16:00u aan de Zonnewende 14 in Apeldoorn voor jongeren 
vanaf 10-16 jaar. Inschrijven kan via de website: https://
gewoonspeciaalbegeleiding.nl/rotsenwater 
 
 
 
 

https://gewoonspeciaalbegeleiding.nl/rotsenwater
https://gewoonspeciaalbegeleiding.nl/rotsenwater

