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8 februari 

Midwintermarathon 

 

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 

 

16 maart 

Scholierencross 

 

10 april 

Open Dag

 
 
Midwintermarathon 

Aankomende vrijdag 8 februari is het zo ver: we lopen op school 
de midwintermarathon. Dit hoort bij onze Goede Doelen actie 
voor de Speelgoedbank. Hieronder vindt u een schema waarin 
de looptijden staan per klas.  
De kinderen hebben tot uiterlijk donderdag 7 februari de tijd om 
de sponsorlijsten weer in te leveren bij de leerkracht. De leer-
kracht geeft deze op uiterlijk maandag 11 februari weer aan uw 
kind mee naar huis. Hierop staan dan het aantal rondes geno-
teerd die uw kind heeft gelopen. Uw kind kan vervolgens het 
geld ophalen bij de betreffende sponsoren. Dit geld leveren de 
kinderen uiterlijk donderdag 21 februari in bij de leerkracht. 
Wij zouden het leuk vinden als u de kinderen komt aanmoe-
digen!  
 

Afstanden per ronde: 
Groep 6,7,8: 100 meter 

Groep 4,5:   70 meter 
Groep 1, 2, 3:   50 meter 
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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 loca-
tie.  
 
We starten de dag gezellig met een 
feestelijk muziekje op het plein. Om 
08.30 uur bent u van harte welkom 
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.  
 
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
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Schoolbibliotheek Ravelijn 

  

Op locatie Ravelijn staat op de bovenverdieping een hele mooie 
‘boekenkast’. Hier gaan wij onze enige, echte 
‘schoolbibliotheek’ van maken. Hoe leuk is dat?! In de toekomst 
kunnen de kinderen naar de bibliotheek lopen om hun boek te 
ruilen. 

Hierbij hebben wij wel extra hulp nodig. Wij zoeken nog ouders, 
opa’s en/of oma’s die ons willen helpen om de boeken te 
kaften. Zo kunnen de boeken tegen een stootje en gaan ze lan-
ger mee.  

Tevens zijn wij op zoek naar bibliotheekouders die in de och-
tend van 8.30 tot 9.00 uur de leerlingen willen helpen met het 
uitkiezen van een spannend of leuk leesboek.  

Mocht één van bovenstaande u aanspreken, dan kunt u een 
mailtje sturen naar Annet Peters. 
a.peters@veluwseonderwijsgroep.nl 

 
Verkeerssituatie Keerkring 
 
In de bijlage staat een overzichtsfoto van de Keerkring met 
daarop veel gebruikte parkeerplaatsen, waar dat niet is toege-
staan. Zie ook het stukje tekst en uitleg hierover verderop in de 
Zonnewijzer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scholierencross 
 
Wie loopt ermee met de scholierencross? 
 
Op zaterdag 16 maart a.s. organiseert AV'34 weer de jaarlijkse 
scholierencross. Leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben deze 
week een brief meegekregen met alle informatie. Zij kunnen 
zich opgeven door het strookje op school in te leveren, voor 8 
februari. Vorig jaar hebben we de wisselbeker gewonnen, dus 
we hopen dat er weer veel kinderen meedoen, zodat we de be-
ker mogen houden.  
Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij juf Carina of juf An-
net. 

mailto:a.peters@veluwseonderwijsgroep.nl
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Engelse Hulp 
 
Hello Parents, 
 
My name is Sarah Hofma, mother to Isabel who is currently 
in year 3.  
I moved to the Netherlands from England 21 years ago. Sin-
ce September last year I have been spending some of my 
time on Friday morning playing English games with years 3 
and 4 at the Keerkring location. 
From making their own passport, to playing bingo, to creating a 
meal (crazy chef), the children enthusiastically play these ga-
mes and I enjoy it too, especially when the children start talking 
back in English! 
 
En nu de rest in het Nederlands… Gebaseerd op de woorden-
schat die de kinderen al geleerd hebben tijdens de Engelse les-
sen op school kies ik in overleg met juf Iris verschillende spelle-
tjes om te spelen met de kinderen.  Ik gebruik mijn dochter als 
proefkonijn voor de spelletjes.  
Op vrijdag haal ik de kinderen op uit hun lokaal, leg het spel uit, 
faciliteer het spel en spreek ik alleen Engels tegen de kinderen. 
Ik wou dat ik meer tijd had (ik werk fulltime) om meer spellen te 
spelen met andere groepen.  
 
Misschien kan jij ook helpen? Spreek je Engels en heb je tijd 
om een spel met de kinderen te spelen, neem dan contact op 
met Iris Louwman (i.louwman@veluwseonderwijsgroep.nl) of 
neem een kijkje op 
een vrijdagochtend. 
Het zou leuk zijn als 
alle kinderen de gele-
genheid krijgen op 
een speelse manier 
extra lessen in het En-
gels te krijgen.  
. 
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Terugkoppeling Oudertevredenheidsonderzoek 
 
De uitkomsten van de oudertevredenheid 2018 zijn aan de 
school en de Medezeggenschapsraad teruggekoppeld.  In de 
bijlage van De Zonnewijzer kunt u de uitkomsten lezen, zoals 
deze gepubliceerd zijn op de website van ‘Scholen op de kaart’. 
We hebben deze uitkomsten neergezet naast het verslag van 
vorig schooljaar. Zoals u kunt zien is de algemene tevredenheid 
van ouders over de school toegenomen. In het overzicht kunt u 
verder zien dat de tevredenheid op één punt gelijk is gebleven 
en dat het op alle andere punten is gestegen. Het team van De 
Zonnewende is erg tevreden met deze uitkomsten en wil u via 
deze weg hartelijk bedanken voor het meewerken aan dit on-
derzoek! 
Naast dit overzicht willen we ook aan u terugkoppelen waar ou-
ders veelal tevreden over zijn en waar nog verbeterpunten lig-
gen voor De Zonnewende.  
Ouders hebben aangegeven erg tevreden te zijn over het wer-
ken met het International Primary Curriculum (IPC) en Snappet. 
Het is fijn voor ons om te lezen dat deze vernieuwingen binnen 
de school als positief worden ervaren.  
Als belangrijkste verbeterpunten worden genoemd: de schooltij-
den, de verkeerssituatie (met name rondom de locatie Keer-
kring) en de aandacht voor kinderen met specifieke (leer-)
behoeften. In deze Zonnewijzer zullen we op deze punten ook 
dieper ingaan.  
 
Schooltijden 
Op dit moment hanteert De Zonnewende het zoge-
noemde ‘traditionele’ model ten aanzien van haar 
schooltijden. Vorig schooljaar heeft het team aangege-
ven open te staan om een overstap te maken naar het 
5-gelijke-dagen-model. Ouders hebben destijds hun 
stem kunnen uitbrengen, voor of tegen de overstap 
naar dit model. De MR heeft vooraf vastgesteld bij welk 
percentage er een overstap zou plaatsvinden en uit de 
uitkomst bleek destijds dat er te weinig voorstanders waren. 
Een belangrijk deel van de ouders zag wel voordelen in een 
overstap en daarom is besloten door de MR, om komend 
schooljaar opnieuw onderzoek te doen.  
Dit onderzoek zal in verschillende stappen verlopen. Allereerst 
zal binnen het schoolteam van de Zonnewende worden geke-
ken, waar het grootste draagvlak ligt. We kijken dan naar de 
varianten; het aanhouden traditionele model, overstap naar een 
continurooster of een overstap naar een 5-gelijke-dagen-model. 
De uitkomst hiervan zal gecommuniceerd worden naar ouders. 
Mocht er voldoende draagvlak zijn binnen het team voor een 
overstap naar één van beide modellen of misschien naar beide 
modellen, dan zal de ouders opnieuw gevraagd worden om via 
een stem hun voorkeur aan te geven. Wij houden u op de hoog-
te over het verdere verloop.  
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Verkeerssituatie Locatie Keerkring 
Veel ouders hebben aangegeven zich te storen aan het par-
keergedrag van ouders, verzorgers, opa’s en oma’s rondom de 
locatie Keerkring. Ook vanuit de buurt hebben wij klachten bin-
nengekregen. Om ervoor te zorgen dat de verkeerssituatie 
rondom de school veilig is en blijft voor onze kinderen, willen 
we u extra attenderen op een aantal zaken.  
 
Allereerst willen we u verzoeken om zo veel mogelijk te voet of 
op de fiets te komen met uw kind. De buurt is niet berekend op 
veel autoverkeer en dit leidt tot parkeerproblemen, zeker bij 
slecht weer. Op onderstaande foto (deze zit ook bij de bijlages) 
zijn de plaatsen met rood aangegeven, waar regelmatig auto’s 
geparkeerd staan op plaatsen waar dat niet is toegestaan.  
 
We willen u vriendelijk verzoeken om niet 
meer te parkeren op de aangegeven 
plekken en hopen dat ouders elkaar hier 
onderling ook op willen aanspreken. 
Daarnaast willen wij ouders en/of verzor-
gers ook vragen om opa’s en oma’s die 
de Zonnewijzer niet lezen, te attenderen 
op deze afspraken. Alvast bedankt voor 
uw medewerking!  
 
 
 
 
 
 
 
Aandacht voor leerlingen met specifieke (leer)behoeftes 
In het oudertevredenheidsonderzoek is regelmatig aangegeven 
dat men erg tevreden is over de aandacht op De Zonnewende 
voor de (meer-)begaafde leerlingen. Ouders geven daarnaast 
ook aan, dat zij vinden dat er te weinig aandacht is voor kin-
deren die meer moeite hebben met leren.  Dit punt hadden wij 
binnen ons team ook al geconstateerd. In principe wordt ver-
wacht dat de leerkrachten deze begeleiding zelf oppakken bin-
nen hun groep. Wanneer dit echt niet haalbaar is, kunnen er 
gelden worden aangevraagd en worden extra handen ingezet. 
Toch zien we dat dit veel vraagt van de leerkrachten en dat 
sommige kinderen, die niet in aanmerking komen voor deze ex-
tra gelden, soms te weinig ondersteuning ontvangen. De komst 
van de gelden voor werkdrukverlaging bieden hier deels een 
oplossing voor. Een deel van de beschikbare uren wordt inge-
zet om deze leerlingen extra te begeleiden, binnen en buiten de 
groep. Toch blijft dit een punt van aandacht en  zullen wij gaan 
onderzoeken hoe we dit nog beter kunnen gaan organiseren 
binnen De Zonnewende. We houden u hiervan op de hoogte. 
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Gezinsstad Apeldoorn 

 
Deze activiteit vindt plaats op 
de Keerkring op 23 februari en 
2 maart. Voor meer informatie 
ga naar 
www.gezinsstadapeldoorn.nl  

http://www.gezinsstadapeldoorn.nl

