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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

 
 
 

 
20 jarig bestaan Zonnewende 
 
Dit jaar bestaat de Zonnewende 20 
jaar! Dit is een mooie mijlpaal en dat wil-
len wij graag met de kinderen en jullie vie- ren.  
 
Op vrijdagmiddag 21 juni 2019, De Dag Van De Zonnewende, 
zal er daarom een vossenjacht worden georganiseerd die jullie 
met het hele gezin kunnen wandelen.  
  
Er zijn twee routes uitgezet, een voor de onderbouw en een 
voor de bovenbouw. Je wandelt óf de ene route, óf de andere, 
afhankelijk van de leeftijd van jullie kinderen. Jullie starten en 
eindigen op de eigen locatie en daar ontvangen jullie ook de 
route. Onderweg staan er verschillende 'vossen' die jullie met de 
kinderen kunnen gaan zoeken. Bij de 'vos' krijgen jullie een 
stempel. Wanneer jullie aan het einde weer op school aanko-
men krijgen jullie wat lekkers te eten en te drinken van de OR.  
  
Voor het wandelen hebben wij tijden ingedeeld, zodat niet ieder-
een tegelijk aan de beurt is en er een spreiding is over de route.  
  
Tussen 13.00 uur - 13.30 uur:  
De gezinnen waarvan het oudste kind in groep 1-2 zit start met 
de wandelroute.  
Tussen 13.30 uur - 14.00 uur:  
De gezinnen waarvan het oudste kind in groep 3-4 zit start met 
de wandelroute.  
  
Tussen 15.45 uur - 16.15 uur:  
De gezinnen waarvan het oudste kind in groep 5-6 zit start met 
de wandelroute. 
Tussen 16.15 uur - 16.45 uur:  
De gezinnen waarvan het oudste kind in groep 7-8 
zit start met de wandelroute.  
  
Wij zouden het ontzettend leuk vinden als we jullie 
allemaal tijdens deze feestelijke middag zullen 
zien en wensen jullie alvast heel veel plezier! 
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Certificaat Engels op De Zonnewende 
 
Sinds 2017 nemen wij op de Zonnewende het 
Anglia examen af in groep 8. Anglia is een Ne-
derlandse organisatie ter verbetering van het 
Engels op scholen (basis en voortgezet). Doel 
van Anglia is om de Engelse taal stap voor stap 
aan te bieden en te toetsen. Uniek is dat leer-
lingen gedifferentieerd worden ingedeeld. Voor 
iedere leerlingen het passende niveau dus.  
 
Het Anglia examen maken de leerlingen van groep 8 in april/ 
mei (1 dag) en wordt in Engeland nagekeken. Er zijn binnen 
Anglia meerdere niveaus, die gedurende het jaar worden be-
paald. Zo is er het basis groep 8 niveau (Primary) en de hogere 
Preliminary, Elementary, Pre-intermediate en Intermediate le-
vels. Leuk om te weten is dat de groep die een hoger level doet 
elk jaar groeit bij ons op school. Zo heeft dit jaar meer dan de 
helft van de leerlingen een hoger level gedaan. Het Anglia exa-
men bestaat uit een Reading, een Writing en een Listening ge-
deelte. We noemen dit ook wel het R/W/L examen.  
 
23 mei j.l. was het examen en we horen binnenkort of we alle-
maal, net als de afgelopen twee jaar, geslaagd zijn. Na afron-
ding ontvangen de leerlingen een Anglia certificaat waarmee 
het behaalde niveau kan worden aangetoond.  
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Fris! Kinderopvang 
 
Peuteropvang Fris! kinderdagverblijven 
Is uw peuter ook toe aan een beetje extra uitdaging of wilt u 
hem/haar langzaam laten wennen aan school? 
Dan is de peuteropvang de perfecte optie. De peuteropvang 
van Fris! kinderdagverblijven is 5 dagen in de week en 52 we-
ken per jaar geopend. 
In samenwerking met de school creëren wij een doorgaande lijn 
zodat de overgang, wanneer kinderen 4 jaar worden en naar 
school mogen, zo klein mogelijk is.  
 
Wij hebben onlangs weer wat uitstroom richting de basisschool 
gehad en hebben weer voldoende plek.  
Wilt u eens een kijkje komen nemen, loop dan even bij ons bin-
nen of neem contact op via ravelijn@friskdv.nl. 
 
Stint 
De afgelopen periode hebben wij, en wellicht u met ons, het 
nieuws over de Stint op de voet gevolgd. Er zal een nieuwe 
‘’Stint 2019’’ komen, er worden de nodige aanpassingen aan 
het huidige ontwerp doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de 
Stint weer veilig, en naar alle normen en regels de weg op mag.  
 
Op de huidige Stint kan alleen met de achterwielen geremd 
worden, bij de Stint 2019 kan dat met alle 4 de wielen. Dit zorgt 
er ook voor dat er een tweede handrem aan het stuur te vinden 
is, en tevens worden in het bedieningspaneel/stuur de nood-
stopknop en parkeerrem verbeterd. Ook de gordels zullen ver-
vangen worden, deze zullen meer gaan lijken op autogordels 
en dus zorgen voor meer veiligheid. Het sta plateau waar de 
bestuurder van de Stint op staat zal worden voorzien van een 
sensor, wanneer de bestuurder er afvalt/stapt zal de Stint auto-
matisch remmen.  Alle bestuurders van de Stint zullen vanaf 
heden een rijvaardigheidstraining moeten afleggen. 
Tevens zullen de nieuwe Stints voorzien worden van een Black-
box, de sensoren in deze box registreren onder andere tempra-
tuur, acceleratie, GPS en hoeksnelheid. Ook worden alle in-
gaande en uitgaande stromen van het accupakket vastgelegd. 
Afwijkend rijgedrag wordt gesignaleerd en onderhoud kan dan 
tijdig voorzien worden. 
 
Er moeten nog besluit genomen worden over het aantal inzit-
tenden dat toegestaan is in de Stint. 
 
Fris! kinderdagverblijven is blij met de aanpassingen die aan de 
Stint worden doorgevoerd en heeft veel vertrouwen in het ver-
nieuwde model. Als alles volgens plan verloopt zullen wij vanaf 
het nieuwe schooljaar de nieuwe Stint 2019 weer als vervoers-
middel mogen gaan gebruiken. 
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