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16 maart 

Scholierencross 

 

25 maart 

Ouderavond Kanjer 

 

10 april 

Open Dag 

 

11 april 

Palmpaasoptocht gr 1/2 

 

12 april 

Koningsspelen (gr 5-8 

continurooster tot 

14:00) 

 

18 april 

Paasviering (gr 5-8 con-

tinurooster tot 14:00) 

 

27/4-5/5 

Meivakantie 

 

29—31 mei 

Alle kinderen vrij

 
 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Voor volgend schooljaar is het vakantierooster als volgt vastge-
steld: 
 

 
Schoolreisje 
De data voor de schoolreisjes van dit jaar zijn bekend. 
- Ma 20 mei groep 1-2-3 
- Do 23 mei groep 4-5-6 
In de volgende Zonnewijzer kunt u alle details hierover lezen. 
 
 
Kanjer informatieavond 
Bent u ook zo benieuwd wat we nou eigenlijk doen bij de Kan-
jertraining? Of hoe het zit met de verschillende kleuren petten 
en het spreken van de Kanjertaal? Op 25 maart is er een ouder-
avond over de Kanjertraining voor ouders van nieuwe kinderen 
en andere geïnteresseerden. Op deze avond zullen wij de be-
ginselen van de Kanjertraining uitleggen. Ook wordt er uitgelegd 
hoe Kanjer bij ons op 
school vormgegeven wordt.  
 
Tijd: Vanaf 19.30 is de deur 
open. De avond start om 
19.45. 
 
Locatie: de Keerkring 
 
 

Vakantie Datum 

Start schooljaar 2 september 2019 

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 

Goede vrijdag 10 april 2020 

Paasmaandag 13 april 2020 

Meivakantie (incl. Konings- 
en Bevrijdingsdag) 

27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaart (+ extra vrije 
dag) 

21 en 22 mei 2020 

Pinkstermaandag 1 juni 2020 

Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020 
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Hemel en Aarde 
Onze lessen godsdienst en levensbeschouwing van Hemel en 
Aarde gaan de komende weken over het onderwerp Tuin. In de 
lessen verkennen kinderen bijzondere tuinen, die in verhalen, 
foto’s en filmpjes tot leven komen. Kinderen in de onderbouw 
horen het verhaal over het paradijs, waar mensen het eerst 
woonden. Kinderen in de middenbouw horen het Bijbelverhaal 
over de werkers in de wijngaard. Is het wel eerlijk wat daar ge-
beurde? De kinderen in de bovenbouw maken kennis met een 
kloostertuin, waar van oudsher veel geneeskrachtige kruiden 
worden verbouwd. Ook het Paasverhaal speelt zich grotendeels 
af in de tuin van Getsemane en in de tuin van Jozef van 
Arimatea. Zo sluiten de lessen van Hemel en Aarde goed aan 
bij het onderwerp Tuin en de lessen die in de weken rond Pa-
sen op school gegeven worden. 
 
 
Koningsspelen 2019 
Dans 
Vrijdag 12 april is het zover: de Koningsspelen 2019! De kin-
deren verzamelen zoals normaal in de klas. Om 8.35 uur zullen 
we de dag zingend en dansend starten met het Koningsspelen 
lied met bijbehorende dans. Wil je kind thuis oefenen? Dat kan 
via https://www.koningsspelen.nl/koningssportdag/kinderen. 
Wilt u als ouder komen kijken? Dan vragen we u om achter het 
hek te blijven, zodat wij genoeg dansruimte overhouden. 
 
Ontbijt 
Na de dans zullen de kinderen van groep 1-4 in de 
klas genieten van het Koningsontbijt. De groepen 5 t/m 8 heb-
ben een Koningslunch. Wilt u uw kind(eren) een plastic tas met 
daarin een bord, beker en bestek meegeven? Alvast bedankt! 
 
Sport en spel 
Deze dag is natuurlijk niet compleet zonder sport en spel.  
 De groepen 1-2 zullen 's ochtends op school diverse acti-

viteiten uitvoeren.  
 De groep 3 en 4 gaan in de ochtend voor de activiteiten 

naar het WSV terrein. 
 De groepen 5 en 6 zullen in de middag de sportieve activi-

teiten op het WSV terrein hebben. 
 Voor de groepen 7 en 8 is er een programma op de Rave-

lijn vol sport- en spelactiviteiten.  
 
Continurooster  
Voor de groepen 5 t/m 8 is op deze dag een continurooster tot 
14.00 uur. De kinderen zullen vanaf hun eigen locatie naar huis 
gaan. Mocht dit anders zijn dan hoort u dit via de leerkracht.  
 
We gaan er een sportieve en feestelijke dag van maken! 
De Koningsspelencommissie 

Om te onthouden: 

 

Vrijdag 12 april 

Koningsdag 

8:35 start op het plein 

12:00 gr 1-4 naar huis 

14:00 gr 5-8 naar huis 

 

Plastic zak met bord, 

beker en bestek meege-

ven! 

https://www.koningsspelen.nl/koningssportdag/kinderen
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Pasen 
 
Aansluitend aan carnaval en de vastentijd bereiden we ons 
voor op Pasen. Ook op school vieren we het feest van Palmpa-
sen en Pasen met de kinderen. 
 
Palmpasen 
Met de leerlingen uit groep 1 en 2 lopen we een Palmpaasop-
tocht op donderdag 11 april om 8.45 uur. De Keerkring loopt 
richting het Fort, de Ravelijn richting Talma Borgh.  
 
Wat vragen wij aan u? 
Wilt u zorgen dat uw kind uiterlijk 8 april een met crêpepapier 
omwikkelde Palmpaasstok meeneemt naar school? Crêpepa-
pier krijgt uw kind mee van de leerkracht. Zorgt u dat de stok 
niet helemaal tot bovenaan omwikkeld is, in verband met de 
broodhaan die erop moet.  
 
Deze broodhaantjes krijgen de kinderen van de ouderraad. Let 
op: wanneer de stok te groot of te dik is, wordt het voor de kin-
deren lastig en zwaar om ermee te lopen. In de klas gaan de 
kinderen de stok verder versieren in de week van 8 april. Hier-
voor zijn wij op zoek naar hulpouders. Er komt een intekenlijst 
bij de deur van de klas te hangen waarop u zich kunt inschrij-
ven als u wilt helpen versieren.  
 
Paasviering voor alle groepen 
Op donderdag 18 april is de Paasviering met de kinderen.  
Hoe ziet deze dag eruit? 
 Deze dag hebben alle groepen een continurooster tot 

14.00 uur. Let op: ook groep 1 t/m 4 heeft een continu-
rooster (dit staat niet vermeld in de jaarkalender). 

 In de ochtend wordt gewerkt volgens het lesprogramma 
en zullen alle groepen een Paasviering hebben. 

 Tijdens deze viering wordt het Paasverhaal verteld. Iedere 
groep heeft een bijdrage in deze viering.  

 Alle groepen hebben om 12.00 uur een high-tea. Hiervoor 
mogen de kinderen zelf hapjes meenemen. Vanaf maan-
dag 8 april hangt er bij iedere klas een intekenlijst met 
daarop de hapjes die de kinderen kunnen meenemen. Het 
is de bedoeling dat u zich houdt aan de hoeveelheden die 
op de intekenlijst staat. Elk kind brengt zijn eigen bordje 
en bestek mee.  

 
Voor vragen kunt u uiteraard terecht bij de leerkracht van uw 
kind.  
 
Namens de Paascommissie:  
Vanuit het team: Danique (Keerkring), Kim (Ravelijn) 
Namens de OR: Sharon Langereis en Mariska Niewhoff-Lentink 

Om te onthouden: 

 

Groep 1 & 2: 

Maandag 8 april: 

Palmpaasstok inleveren 

Donderdag 11 april: 

Palmpaasoptocht 

 

ALLE groepen: 

Donderdag 18 april: 

Paasviering  

ALLE groepen tot 14:00 

Bord, bestek en hapjes 

meenemen 
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Voorlezen 

Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling 
van kinderen. Ze leren hier veel van! 
Ook voorlezen is daar een onderdeel 
van. Op school lezen we veel voor: we 
houden in de bovenbouw ieder jaar een 
voorleeswedstrijd, de leerkracht leest 
voor aan de klas en een aantal keer in 
het jaar organiseren we een voorlees-
mix. Ook thuis voorlezen is belangrijk en 
stimuleert de ontwikkeling van uw kind. 
Het vergroot de woordenschat en stimu-
leert de fantasie. Nog meer informatie 
over alle voordelen van voorlezen vindt 
u op de bijgevoegde infographic. 

 

Nieuwe gezicht op de Ravelijn 
Ik zal mijzelf eerst even voorstellen. Ik ben Marit Ko-
ning, 24 jaar en ik woon in Apeldoorn. Ik zit in mijn 
laatste jaar van de pabo. Dit komend half jaar 
hoop ik af te studeren. Ik zal op de maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag aanwezig zijn in de klas 
1/2D. Op de woensdag ga ik naar het Saxion voor 
mijn onderzoek.  
Naast mijn opleiding doe ik aan volleybal, geef ik trai-
ning aan veel verschillende leeftijden en coach ik. Ik kijk 
er erg naar uit om stage te lopen in deze groep.  
Liefs Marit 
 
 
Nieuwe gezicht op de Keerkring 
Graag stel ik mij via deze weg even aan jullie voor: mijn naam 
is Laura Letwory en vanaf 11 februari 2019 loop ik mijn LIO in 
groep 5A op De Zonnewende op de Keerkring. Vorig schooljaar 
heb ik stage gelopen in groep 5 en groep 6 op De Zonnewende, 
locatie Ravelijn. Op dit moment zit ik in het laatste jaar van de 
pabo en hoop ik dit schooljaar af te studeren. 
  
Ik zal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de klas 
zijn gedurende de rest van het schooljaar. Naast het stage lo-
pen zal ik ook een onderzoek op De Zonnewende uitvoeren 
met betrekking tot sociale veiligheid. 
  
In mijn vrije tijd ben ik graag sportief bezig en ga ik graag op 
reis. Buiten het lesgeven op school ben ik ook trainer in trampo-
line springen.  
  
Ik hoop op een leuke, leerzame en gezellige tijd op De Zonne-
wende. Graag tot snel!  
Met vriendelijke groet, Laura Letwory 
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OR nieuws 
 
De OR is op zoek naar nieuwe leden: 
 een nieuwe penningmeester 
 2 nieuwe ouders voor de organisatie van activiteiten 
U kunt zich aanmelden via OR@kbsdezonnewende.nl, en hier 
kunt u ook terecht met al uw vragen hierover. 
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