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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 

 

17-20 juni 

Avond 4 daagse 

 

21 juni 

Dag van de Zonnewende 

Zonnewende 20 jaar 

 

1-4 juli 

Ouder-kind gesprekken 

 

19 juli 

12:00 zomervakantie

 
Start schoojaar 2019-2020 
 
Onze kalender voor 2019-2020 moet nog gemaakt worden. Wel 
is duidelijk dat we dit jaar ons schooljaar zullen beginnen op 
maandag 2 september. In andere jaren was er nog wel eens 
een studiedag op de eerste schooldag, maar dat zal aankomend 
schooljaar niet het geval zijn. Wij verwachten na ze zomerva-
kantie daarom ook alle kinderen weer hier op school op maan-
dag 2 september. 
 
 
20 jarig bestaan Zonnewende 
 
Dit jaar bestaat De Zonnewende 20 jaar. Begonnen met een 
handjevol kinderen, telt onze school nu ruim 575 leerlingen en 
werkt er een enthousiast schoolteam van ongeveer 40 mensen. 
Een school waar al 20 jaar kinderen en leraren met veel plezier 
leren en werken, dat maakt ons trots! Dat is natuurlijk reden 
voor een feestje.  
 
We gaan dit vieren op vrijdagmiddag 21 juni, op de Dag Van De 
Zonnewende. Voor de groepen 1 t/m 4 zal dit aan het begin van 
de middag zijn en voor de groepen 5 t/m 8 aan het einde van de 
middag. We verklappen nog niet wat we 
precies gaan doen, maar het is een ge-
zinsactiviteit. Houden jullie er dus al-
vast rekening mee in jullie agenda? 
In de volgende Zonnewijzer lezen jul-
lie alle details.  
We gaan er een feestelijke dag van 
maken samen met alle ouders en kin-
deren! 
 
 
 



Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

facebook: kbs de zonnewende 

 
Kijkochtenden 
Volgende week zijn er in de meeste klassen weer kijkochten-
den. Dit keer willen wij als school voornamelijk Kanjerlessen 
aan u laten zien. U wordt hier verder van op de hoogte gehou-
den door de leerkrachten. 
 
 
Koningsspelen 
Vrijdag 12 april hadden wij met de Zonnewende de jaarlijk-
se Koningsspelen. Wat een geweldige, sportieve dag was 
dit weer!  
Ouders: bedankt voor het begeleiden en helpen van de 
groepjes! Hartstikke fijn.  
Ondanks een fris briesje, hebben de kinderen heerlijk mee-
gedaan met de activiteiten die aangeboden werden.  
  
Op het WSV terrein werden 2 clinics gegeven voor de groepen 
3 t/m 6.  
Door HCARES werd hockey aangeboden en door RAMS RFC 
werd de sport rugby geoefend. Mocht uw kind het leuk vin-
den om gratis een proefles bij te wonen, dan kunt u contact 
opnemen met de verening. Zij bieden geheel vrijblijvend 
een aantal proeftrainingen aan.   
  
HCARES: https://www.hcares.nl/site/default.asp 
RAMS RFC: https://ramsrfc.nl/ 
 
 
Lessen levensbeschouwing 
Tot de zomervakantie gaan de lessen godsdienst en levensbe-
schouwing over het onderwerp Schip. Het schip is in veel reli-
gies en levensbeschouwingen een krachtig symbool dat vaak te 
maken heeft met de kwetsbaarheid van het leven. Ook in Bijbel-
verhalen is zo’n rol vaak voor schepen weggelegd. 
De kinderen in de onderbouw horen het verhaal van Noah, die 
een boot bouwt tegen de grote watervloed. We vertellen het als 
een verhaal van hoop, waarin het schip de wereld redt. De kleu-
ters maken ook kennis met het Thaise feest Loi Krathong, waar 
kleine bootjes, van papier gevouwen, 
met een lichtje erin, al het verdriet la-
ten wegdrijven. 
De kinderen in de middenbouw maken 
kennis met een deel van de Odyssee, 
de Griekse mythische tocht met veel 
avonturen. 
In de bovenbouw vertellen we het ver-
haal van de Mayflower, het schip 
waarmee in 1620 Engelse 
pilgrimfathers een nieuw bestaan 
zochten in Amerika. En ze maken ken-
nis met de Vliegende Hollander. 

https://www.hcares.nl/site/default.asp
https://ramsrfc.nl/
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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. 
 
Inschrijving 
Het inschrijfgeld voor de deelnemers is € 5,50 (dit geldt voor de 
5 km en de 10 km). Hiervoor krijgen de deelnemers onder an-
dere hun welverdiende medaille. 
 Groep 1 t/m 3 kunnen zich opgeven voor de 5 km (start 

om 18.30 uur). 
 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, hierover volgt nog infor-
matie.  

 
U kunt zich met de volgende link t/m 26 mei inschrijven: 
www.dekronkel.com/zonnewende. Dit jaar betaalt u ook ge-
lijk via deze link. Zo kunnen we de administratie voor de organi-
satie wat makkelijker maken. Na inschrijving en betaling ont-
vangt u begin juni een e-mail met verdere informatie.  
 
Het team en de ouderraad van De Zonnewende wensen ieder-
een veel wandelplezier toe en we hopen dat het wederom een 
gezellige en sportieve activiteit mag worden!! 
 

http://www.dekronkel.com/zonnewende
http://www.avond4daagse.nl/deelnemen
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Lezen op de Zonnewende 
 
Een belangrijk doel van het leesonderwijs 
is het verhogen van de leesmotivatie. Dat 
leerlingen vaak en met plezier lezen, op 
school en thuis, is de belangrijkste op-
brengst van het leesonderwijs. Ontbrekend 
leesplezier leidt tot te lagere leesniveau’s, 
maakt referentieniveaus weinigzeggend en 
maakt dat de kinderen met Begrijpend Le-
zen meer moeite hebben dan nodig. 
 
Zoals u waarschijnlijk heeft gelezen zijn we daarom, net als op 
de Keerkring, op de Ravelijn ook gestart met een schoolbiblio-
theek. De kinderen kunnen nu ook hier iedere dag hun boek 
ruilen onder begeleiding van een bieb-ouder. Op deze manier 
willen wij het leesplezier van de kinderen vergroten. Daarnaast 
zijn wij sinds dinsdag 7 mei begonnen met het Mandjes Lezen. 
De kinderen krijgen dan 3 manden in de klas, in deze manden 
zitten verschillende soorten leesmateriaal zoals stripboeken, 
natuurboeken, tijdschriften, Engelse boeken, geschiedenisboe-
ken, enz. Ook hiermee willen we het leesplezier van de kin-
deren vergroten.  
 
Maak oefenen leuk 
Naast het oefenen tijdens de lesuren die voor het leesonderwijs 
gereserveerd zijn, moeten kinderen ook thuis oefenen met leren 
lezen. Gelukkig gaat dat soms vrijwel vanzelf, bijvoorbeeld als 
je kind de ondertitels van een leuke film leest. Maar vaker zijn  
ouders en leerkrachten aan het proberen het kind te verleiden 
met leuke teksten, games en kinderboeken. Denk bijvoorbeeld 
aan stripboeken, educatieve spellen en spannende of grappi-
ge kinderboeken van populaire kinderboekauteurs. Niet omdat 
ons doel is om van elk kind een fervente (kinderboeken)lezer te 
maken, maar omdat wij ieder kind gunnen om een volwaardige 
plaats in onze samenleving te veroveren. En daarvoor is goed 
kunnen lezen van groot belang! 
 
 
Dalton achtergrond 
 
Helen Parkhurst (1886-1973) is de grondlegster van het dalton-
onderwijs, een vorm van vernieuwingsonderwijs dat tegenwoor-
dig vooral in Nederland populair is. In ons land volgen zo’n 
100.000 kinderen op zo’n 370 scholen daltononderwijs. Park-
hursts credo luidde: 'Echt leren is ervaren. Het gaat om te leren 
leven door te leven, te leren werken door te werken en om te 
leren leren door te leren.' 
Een uitgebreid achtergrondartikel over haar gedachtegoed ver-
scheen deze week via het Nivoz en is te leze via deze link.   

 

https://nivoz.nl/nl/helen-parkhurst-en-haar-oproep-om-kinderen-een-stem-te-geven-in-hun-eigen-ontwikkeling
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In de wijk 
 
Skeelerclinics bij DNIJ Apeldoorn. 
Woensdag 29 mei, 5 en 26 juni kunnen kinderen tussen 6 en 14 
jaar deelnemen aan skeelerclinics bij DNIJ Apeldoorn.   
 
Clinic 1 
Woensdag 29 mei | 14:00 uur tot 15:30 uur (6 t/m 9 jaar)  
Woensdag 29 mei | 15:30 uur tot 17:00 uur (10 t/m 14 jaar) 
 
Clinic 2 
Woensdag 5 juni | 14:00 uur tot 15:30 uur (6 t/m 9 jaar 
Woensdag 5 juni | 15:30 uur tot 17:00 uur (10 t/m 14 jaar) 
 
Elfstedentocht skeeleren 
Woensdag 26 juni | 14:00 uur tot 15:30 uur (6 t/m 9 jaar) 
Woensdag 26 juni | 15:30 uur tot 17:00 uur (10 t/m 14 jaar) 
 
Locatie: De clinics en Elfstedentocht vinden plaats op de Skee-
lerbaan van DNIJ, De Voorwaarts 440 in Apeldoorn. 
Skeelermateriaal is aanwezig, maar eigen skeelers, bescher-
ming of helm mag ook. 
Kosten: Deelname is gratis. 
Aanmelden: Om met je komst rekening te kunnen houden, is 
aanmelden verplicht. Je kunt je aanmelden via de deze link. 
 
Voor meer informatie neem contact op 
met Rico de Boer van de afdeling 
Sportstimulering van Accres via Rde-
Boer@accres.nl of tel (06) 55 81 03 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buitenspeeldag 
Woensdag 12 juni 2019 is er weer een Buitenspeeldag rondom 
Het Bolwerk en op het veld voor de Ravelijn. Deze dag is van 
13:00 tot 17:00 uur. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe44TPLUaHHnKTKc1DuKC8CGEXloKqGB5fxsu2IEiJcftz8mA/viewform
mailto:RdeBoer@accres.nl
mailto:RdeBoer@accres.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9ksubg4niAhWR6qQKHYiqBPQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.desintnykster.nl%2Findex.php%2Fagenda%2F53-proefles-skeeleren-voor-basisschoolleerlingen&psig=AOvVaw2c4

