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11 april 

Palmpaasoptocht gr 1/2 

 

12 april 

Koningsspelen (gr 5-8 

continurooster tot 

14:00) 

 

18 april 

Paasviering (gr 1-8 con-

tinurooster tot 14:00) 

 

27/4-5/5 

Meivakantie 

 

20 mei 

Schoolreisje gr 1, 2, 3 

 

23 mei 

Schoolreisje gr 4, 5, 6 

 

29—31 mei 

Alle kinderen vrij 

 

6-11 juni 

Alle kinderen vrij

 
 
OPEN DAG 
 
Volgende week woensdag, 10 april, is er weer een Open Dag 
op onze school. Iedereen die wil is welkom om een kijkje te ko-
men nemen. Dus mocht je nog geïnteresseerden weten, wil je 
ze dit dan doorgeven? 

 
 
 
 
Koningsspelen 2019 
 
In de vorige Zonnewijzer is het pro-
gramma uitgebreid toegelicht. Hierbij 
voor u nog even een korte samen-
vatting: 
 
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 meegeven! 
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Pasen 
 
In de vorige Zonnewijzer is dit programma ook uitgebreid toege-
licht. Vandaar nu alleen een korte samenvatting wordt gegeven: 
 
Voor groep 1 & 2 geldt: 
 Maandag 8 april: Palmpaasstok inleveren 
 Donderdag 11 april: Palmpaasoptocht 
 
Voor ALLE groepen geldt: 
 Donderdag 18 april: Paasviering  
 ALLE groepen tot 14:00 (ook gr 1-4!) 
 Bord, bestek en hapjes meenemen 
 
 
 
 
Goede Doelen Actie terugblik 
 
Na de succesvolle speelgoedinzamelingsactie voor de Apel-
doornse Speelgoedbank de Schaktkist, hebben we op 8 februa-
ri een sponsorloop georganiseerd om geld in te zamelen voor 
fietsen voor kinderen uit arme gezinnen. Wat was de sponsor-
loop een groot succes! De kinderen hebben heel veel rondjes 
gelopen en hierdoor geld ingezameld voor wel 100 fietsen.  
 
Ook was het heel gezellig en sportief: 
langs de lijn stonden veel ouders hun 
kind aan te moedigen. RTV Apeldoorn 
kwam verslag doen van onze actie en 
sprak meester Roel: https://youtu.be/
RWdAE2T9V8s (Filmpje vanaf 5:54 
min).  
 
Stichting Leergeld – een organisatie die zich ook inzet voor ar-
me gezinnen – heeft reeds contacten met fietsenhandelaren en 
gaat ons helpen bij de aanschaf van de fietsen.  
 
Leerlingen, ouders en leerkrachten: de Speelgoedbank 
dankt jullie hartelijk dank voor jullie inzet!!! En natuurlijk 
ook alle kinderen die – misschien wel voor het eerst in hun le-
ven – een fiets gaan krijgen. 

https://youtu.be/RWdAE2T9V8s
https://youtu.be/RWdAE2T9V8s
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Avondvierdaagse 2019 
 
Ook dit jaar gaat De Zonnewende 
meelopen met de Avondvierdaag-
se. Van maandag 17 juni t/m don-
derdag 20 juni zullen we weer sa-
men wandelen in Apeldoorn. 
 
Praktische info 
Het algemene startpunt is net zoals vorig jaar bij S.V. Orderbos 
(Sportpark Orderbos 35). We vinden het samen-gevoel belang-
rijk en lopen dit jaar ook weer als school samen. Er volgt nog 
aanvullende informatie over het verzamelpunt voor de Zonne-
wende, zodat we als groep van start kunnen gaan. Alle kin-
deren krijgen een Zonnewende T-shirt aan.  
 
 De kinderen van groep 1 t/m 3 kunnen zich opgeven voor 

de 5 km (start om 18.30 uur). 
 De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen kiezen uit de 5 km 

(start om 18.30 uur) of 10 km (start om 18.15 uur). 
 Op donderdag 20 juni is de intocht met de medaille uitrei-

king. Deze avond starten we later, hier-
over volgt nog informatie.  

 
Inschrijven 
Het inschrijfgeld voor de deelnemers is €5,50 
(dit geldt voor de 5 km en de 10 km). Hier-
voor krijgen de deelnemers onder andere hun 
welverdiende medaille. 
In de volgende Zonnewijzer zal een link ko-
men te staan waarmee je je kunt inschrijven 
en dit jaar ook gelijk kunt betalen.  
 
Oproepje 
We zoeken nog ouders die tijdens de Avond-
vierdaagse mee willen helpen, bijvoorbeeld 
om een drankpost te bemannen. Wil jij hel-
pen om deze Avondvierdaagse tot een succes te maken? Stuur 
dan een mail naar zonouderraad@veluwseonderwijsgroep.nl of 
geef dit aan bij een van ondergenoemde ouders. Vermeld ook 
even in de mail in welke groep je kinderen zitten.  
 
Het team en de ouderraad van De Zonnewende wenst iedereen 
veel wandelplezier toe en we hopen dat het wederom een ge-
zellige en sportieve activiteit mag worden!! 
 
Namens de Avondvierdaagse commissie: 
Chantal Ophuis, Chris Ayal, Daphne Houweling, Sandra 
Duijnisveld, Tamara van der Drift,  
Juf Danique, Juf Evelien, Juf Juliët, Juf Rosanne 

mailto:zonouderraad@veluwseonderwijsgroep.nl
http://www.avond4daagse.nl/deelnemen
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Schoolreisje 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Ook dit jaar gaan de kin-
deren van de groepen 1 tot 
en met 6 weer op school-
reisje. Het programma 
voor de verschillende 
groepen ziet er als volgt 
uit: 
 
Let op: De locatie van het vertrek- en aankomstpunt van de 
bussen is dit jaar veranderd! Dit zal zijn aan de Linie, bij 
het station, aan de kant van de kantoorgebouwen. Dit i.v.m. de 
ruimte die de bussen nodig hebben.  
 
Groep 1-2 gaat op maandag 20 mei naar het Land van Jan 
Klaassen in Braamt. De kinderen worden die dag om 8.30 uur 
op school in hun eigen klas verwacht. De bus vertrekt om 8.45 
uur vanaf de locatie bij het station. De kinderen zijn rond 15.30 
uur weer terug op diezelfde locatie.  
 
Groep 3 gaat naar de Julianatoren op maandag 20 mei. 
Zij worden die dag om 08.30 uur op school in hun eigen klas 
verwacht. De bus vertrekt om 10.00 uur vanaf de locatie bij het 
station. De kinderen zijn rond 15.45 uur weer terug op diezelfde 
locatie.  
 
Groep 4 gaat op donderdag 23 mei naar Park Tivoli in Berg 
en Dal. Zij worden om 08.30 uur op school in hun eigen klas 
verwacht en vertrekken om 08.45 uur vanaf de locatie bij het 
station. De kinderen zijn rond 16.30 uur weer terug op diezelfde 
locatie.  
 
Groep 5 gaat op donderdag 23 mei naar Slagharen. Zij wor-
den om 08.30 uur op school in hun eigen klas verwacht en ver-
trekken om 08.45 uur vanaf de locatie bij het station. De kin-
deren zijn rond 16.30 uur weer terug op diezelfde locatie. 
 
Groep 6 gaat op donderdag 23 mei naar Toverland. Zij wor-
den die dag om 08.15 uur op school in hun eigen klas verwacht. 
De bus vertrekt om 8.30 uur vanaf de locatie bij het station. De 
kinderen zijn rond 17.00 uur weer terug op diezelfde locatie.  
 
 

Schooltijden samen-

gevat: 

 

20 mei 

Gr1/2: 8:30-15:30 

Gr3: 8:30-15:45 

 

23 mei 

Gr4: 8:30-16:30 

Gr5: 8:30-16:30 

Gr6: 8:15-17:00 
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Schoolreisje (vervolg) 
 
Belangrijke overige informatie:  
 De lunch voor de kinderen verzorgt door de OR. Geef uw 

kind voor die dag iets lekkers te drinken en eventueel iets te 
snoepen mee.  

 Geef uw kind geen geld mee, dat kunnen ze alleen maar ver-
liezen.  

 Graag de kleding zoveel mogelijk aanpassen aan het weer. 
 Graag persoonlijke spullen (zoals tassen en jassen) voorzien 

van naam. 
 
De kinderen van beide locaties zullen gezamenlijk naar de ver-
treklocatie aan de Linie lopen om daar in de bus te stappen.  
 
Indien uw kind na zijn/haar schoolreisje nog gebruik moet ma-
ken van de BSO, verzoeken wij u dit door te geven aan de BSO 
én de leerkracht.  
 
Per schoolreisje zullen twee OR leden meegaan, met eigen ver-
voer, voor eventuele calamiteiten ter plekke. Voor noodgevallen 
zijn wij altijd bereikbaar via school. 
 
We hopen dat het zonnige en gezellige dagen zullen worden! 
 
Namens team De Zonnewende en de schoolreiscommissie: 
Joke Klein Woolthuis, Ryanne van Leur en Marlies Schro-
ten  
En namens de OR:  
Maarten van Everdingen, Natascha van den Berg en Sha-
ron Langereis 
 
 
Schoolpleinen vergroenen 
 
Op beide locaties wordt hard gewerkt aan 
mooie plannen voor een nieuw/aangepast 
schoolplein. We proberen beide pleinen te ver-
groenen en daarbij gebruik te maken van be-
schikbare subsidies om er zo iets moois van te 
maken.  
 
Op de Keerkring zijn de plannen al in een ver-
gevorderd stadium.  
 
Op de Ravelijn wordt hier deze maand een begin mee gemaakt. 
Welke ouders vinden het leuk om hier voor de Ravelijn over 
mee te denken? En welke ouders zouden ons, in een later sta-
dium, kunnen helpen bij de aanleg ervan? Voor vragen of aan-
meldingen kunt u terecht bij Margriet Biewenga 
(m.biewenga@kbsdezonnewende.nl). 

mailto:m.biewenga@kbsdezonnewende.nl


Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

twitter: @kbsdezonnewende 

 
Verslag Informatieavond Kanjertraining 
  
De informatieavond door de ogen van Caroline (moeder 
van Stan, groep 1/2B):  
Voordat de avond begon leefde de vraag "de 4 gekleurde pet-
ten wat houdt dat precies in en hoe geeft de school hier vorm 
aan?". Deze vraag bleek bij veel ouders te leven, want de op-
komst was groot.  
 
De kern van de avond was mijns inziens dat de kinderen leren 
zich staande te houden in de wereld. Hoe te reageren op alle 
verschillende individuen in verschillende situaties. De kinderen 
leren inzicht krijgen in hun eigen gedrag en reacties. Ze worden 
zich bewust dat het belangrijk is om iemand eerst te leren ken-
nen en niet gelijk te oordelen. 
 
“Is het je bedoeling dat....”, is een vraag die teruggelegd wordt 
bij de kinderen. Negatief gedrag wordt gezien als de motor, de 
benzine wordt geleverd door anderen die het negatieve gedrag 
positief bekrachtigen door bijvoorbeeld te lachen.  
 
Vergeet geen complimentjes te geven. En zelfvertrouwen / ver-
trouwd kunnen worden, zijn ook essentiële onderwerpen die 
onze kleine kanjers geleerd wordt. 
 
Complimenten aan de drie zeer enthousiaste juffen die het on-
derwerp op een informele educatieve wijze middels onder an-
dere groepsopdrachten presenteerden. 
 
De informatieavond door de ogen van Stephanie (moeder 
van Amber, groep 1/2B): 
Ook wij als ouders werden onderworpen aan drie Kanjertraining 
opdrachten. In eerste instantie wat geschrokken gezichten. We 
gingen toch alleen luisteren wat die Kanjertraining op school 
nou precies inhield? Nu moesten we zelf ook aan de bak.  
 
Allereerst een oefening om elkaar beter te leren kennen, en dus 
niet al een oordeel vellen voordat je iemand kent. Dit deden we 
door middel van 1-op-1 gesprekjes waarin 5 overeenkomsten 
gezocht moesten worden, afgesloten met een high five, en door 
naar de volgende ouder. 
 
De tweede opdracht was de “fruitmand”. Je was ’appel’, ’peer’, 
’banaan’ of ’citroen’. Bij het horen van jouw fruitsoort moest je 
opstaan en een andere stoel zien te bemachtigen, zonder te 
rennen en met respect. Eén ouder zou dan overblijven en die 
mocht dan weer een fruitsoort opnoemen.  
 
Al met al toch leuke, grappige opdrachten, die uiteindelijk door 
alle ouders enthousiast werden meegedaan. 
 

Om de betrokken-
heid bij de Kanjertrai-
ning te vergro-
ten hebben we 25 
maart een ouderavond 
hierover georganiseerd. 
Het doel was ouders 
kennis te laten maken 
met de Kanjertrai-
ning om er hier thuis 
met hun kind over te 
kunnen praten en wel-
licht de Kanjertaal ook 
meer thuis te kunnen 
spreken. We hebben 
uitleg gegeven over de 
bedoeling van de ver-
schillende petten en de 
smiley-poster. Ook heb-
ben we een aantal oefe-
ningen met ouders ge-
daan. Wij kijken terug 
op een zinvolle avond. 
We willen alle ouders 
die aanwezig zijn ge-
weest bedanken voor 
hun enthousiasme en 
deelname aan de 
avond. Twee ouders 
hebben op papier gezet 
hoe zij de avond erva-
ren hebben. Dat kunnen 
jullie hiernaast lezen. 
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Dalton 
 
Tijdens de studiedag van 4 maart heb-
ben wij het gehad over de Daltonkern-
waarde Reflectie. Dit is één van de 
pijlers binnen het Daltononderwijs. Wij 
vinden het belangrijk dat leerlingen 
nadenken over hun eigen gedrag en hun eigen werk. Reflectie 
kun je toepassen voordat je met een les begint. N.a.v. het doel 
van de les, stellen wij vragen aan de leerlingen om bewust te 
worden van het leerdoel die centraal staat. Voorbeeldvragen 
kunnen zijn: Ik ben tevreden als…. Wat ga ik doen en hoe pak 
ik het aan?  
Tijdens de les kunnen we hier vervolgens op doorvragen. Leer-
lingen zijn dan bewust bezig om kritisch naar het proces te kij-
ken. Voorbeeldvragen kunnen zijn: Denk je dat het gaat lukken 
om je doel te behalen? Ja, waarom denk je dat? Nee, wat heb 
nodig om het toch voor elkaar te krijgen?  
Nadat de leerlingen het werk hebben gemaakt, laten we ze te-
rugkijken op het gemaakte werk. Ook stellen we hier vragen zo-
als: Wat heb je geleerd? Is je doel behaald en hoe heb je dit 
gedaan? Wat neem je mee voor de volgende dag?  
In deze periode staat reflectie in alle groepen centraal. U kunt 
hierbij denken aan vragen op de weektaak en reflectie in de 
vorm van coöperatieve werkvormen.  
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Wijk activiteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportstimulering Apeldoorn 
 
Wist u dat er iedere maandagmiddag in de sporthal in de locatie 
Ravelijn van 15:30-16:30 Club Extra wordt gehouden? 
 
Club Extra is bedoeld voor alle leerlingen uit het basis- en spe-
ciaal onderwijs die geen lid zijn van een sportclub om welke re-
den dan ook. We leren uw kind weer met plezier te bewegen en 
hoe hij of zij makkelijk kan aansluiten bij een sportvereniging of 
jeugdsportinstuif. Club Extra is een landelijke organisatie, waar-
bij meer dan 70 gemeenten zijn aangesloten.  
De kosten voor het resterende deel van dit schooljaar zijn €46. 
Meer informatie staat op de website van Accres. 

https://sportstimulering.accres.nl/aangepast-sport/club-extra
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Paasvieringen in de Onze Lieve Vrouwe Kerk 
 
In de Onze Lieve Vrouwe kerk zijn in de aanloop naar Pasen 
verschillende vieringen gericht op kinderen. Hiervoor bent u van 
harte uitgenodigd.  
 
Palmpasen 
Op 14 april is het Palm Pasen.  We nodigen alle kinderen uit 
om te komen en dit mee te maken!! 
Er is dan een Palmpasen processie (optocht) in de kerk met de 
kinderen. 
 
We starten aan het begin van de viering achter in de kerk en 
maken daar de wijding van de Palmtakjes mee.  
Daarna is er voor de kinderen tot 6 jaar een peuter/ kleutervie-
ring  en een kinderdienst voor de groter kinderen.  
Tegen het eind van de viering lopen we met de kinderen in op-
tocht een rondje om de kerk om weer aan de hoofdingang naar 
binnen te komen en daar de processie voort te zetten.  
Neem allemaal je versierde palmpaasstok mee!!!  

 
Gezinsviering met Pasen 
Zaterdag avond om 16.30 uur is er een gezinsdienst waarin het 
verhaal van Jezus vertelt wordt. De intocht in Jeruzalem, zijn 
laatste avondmaal met zijn vrienden (Witte Donderdag), zijn 
sterven (goede vrijdag) en de opstanding.  
Het jongerenkoor Jokotrees verzorgt deze viering. De liederen 
komen uit het oratorium de Graankorrel. Door spel en zang 
wordt het verhaal vertelt in deze gebedsviering, zodat het voor 
kinderen een beeld geeft van de laatste week van Jezus leven.  
 
 
 
 
 
 


