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19 juli 

12:00 zomervakantie 

 

2 september 

8:30 start schooljaar 

 

17 september 

Info avond Ravelijn 

+ spreker Spelend Leren 

19 september 

Info avond Keerkring 

+ spreker Multimedia 

 

30/9-2/10 

Schoolfotograaf 

 

30/9-3/10 

Ouder-Kind-Gesprekken

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zomervakantie 
 
Nog 2 weken en dan gaan we even offine met z’n allen. Vakan-
tie vieren, en inspiratie opdoen voor het nieuwe jaar. We wen-
sen jullie allemaal alvast een hele fijne zomer toe en zien ieder-
een graag weer terug op school op maandag 2 september. Op 
19 juli luiden we de zomervakantie samen in om 12:00 uur met 
in de ochtend voor iedereen een overheerlijk ijsje (verzorgd door 
de OR). 
 
Start nieuwe schooljaar 
 
Voorgaande jaren waren de leerlingen van De Zonnewende op 
maandag nog vrij. Volgend schooljaar is dit niet het geval en be-
ginnen we gewoon op maandag. Op de eerste schooldag, 
maandag 2 september, willen we het schooljaar weer op 
een leuke manier openen. We nodigen dan ook alle ouders en 
kinderen uit om het schooljaar met elkaar in te luiden. Om 8:30 
verwachten we jullie in grote getale op ons schoolplein. 
 
Studiedagen 
 
De kalender voor volgend jaar wordt aan het begin van het 
schooljaar met jullie gedeeld. Maar voor de planning laten we 
vast weten op welke dagen onze studiedagen gepland zijn: 
 18 oktober 2019 
 6 januari 2020 
 3 februari 2020 
 11 maart 2020 
 19 juni 2020 
 17 juli 2020 

Nummer 12 

Juli 2019 
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Info avonden 
Op 17 en 19 september zijn de info avonden gepland. Op deze 
avond verwachten we van ieder gezin minimaal 1 ouder, zodat 
de leerkracht van uw kind kan vertellen wat er dit jaar zoal in de 
klas gaat gebeuren, wat jullie kunnen verwachten van ons, en 
wat wij verwachten van jullie. 
 
Dit jaar hebben we de avonden per locatie op een andere dag 
gepland. We hebben voor beide avonden een interessante 
spreker uitgenodigd, die tussen de twee rondes door aan jullie 
komen vertellen over: 
 Spelend Leren (17/9 op de Ravelijn) 
 Multimedia Gebruik (19/9 op de Keerkring) 
Alle ouders van beide locaties zijn meer dan welkom om bij bei-
de sprekers aanwezig te zijn. Meer informatie hierover staat in 
de eerste Zonnewijzer van het nieuwe schooljaar op 6/9/19. 
 
Nieuwe leerkrachten 
De laatste 2 teamleden zijn inmiddels bekend: 
 Peggy Eijsermans 
Peggy komt van een Jenaplanschool en zal 2 dagen in groep 
8C komen te staan. Daarnaast zal zij 3 dagen/wk onze Werk-
drukuren gaan invullen, voor beide locaties. 
 Leonie Hendriks 
Leonie werkt al jaren in het onderwijs en zal 3 dagen/wki onze 
Werkdrukuren gaan invullen, voor beide locaties. Bovendien zal 
Leonie het zwangerschapsverlof van Annelies in groep 3A gaan 
invullen. 
Verder hebben we ook voor de andere uren van Annelies een 
geschikte vervanger gevonden in Marc Eggink. Hij zal tot de 
herfstvakantie op dinsdag in groep 8B staan. 
Hierbij is onze planning voor het volgende schooljaar compleet. 
 
Kamp groep 8 
Hallo! Wij zijn laatst op kamp geweest. Onze ouders gingen ons 
uitzwaaien. Op de heenweg gingen we naar het Boschbad. 
Toen gingen we heeeeel lang zwemmen. Na het zwemmen gin-
gen we naar kamp. Daarna kregen we een beetje uitleg en we 
kregen lang vrije tijd. Na de uitleg gingen we naar de kamers. 
We gingen even later naar het bos om een leuk spel te doen. 
De 1e avond deden we wat heel spannends, maar ook leuks. 
De 2e dag gingen weer naar het bos om weer een spel te doen, 
daarna gingen we naar de Kronkel. Die avond hadden we Bon-
te avond. Dat was echt super leuk! Iedereen had een eigen act, 
we hadden veel lol! 
De 3e dag moesten we helaas al best vroeg weg… Maar we 
gingen wel naar het Klimbos! Toen we weer op school waren 
stonden onze ouders ons weer op te wachten.  
 
Het was echt een SUPER leuk kamp! We willen stiekem nog 
een keer ;-).                     Groetjes groep 8a 
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Haps kamp  
 
Groep 7B  
 
Haps kamp was een leuke ervaring. We hebben veel meege-
maakt en geleerd. De familie taken waren leuk om te doen, je 
deed steeds andere dingen, niks was het zelfde. De Haps wc’s 
waren Franse hurk toiletten. Niet erg fris dus. Het was leuk dat 
we bij de dieren in het 
hok mochten. Kortom 
het waren geslaagde 
dagen! 
Dana en Mareen 
 
 
 
 
 
Groep 7C 
 
Als ik aan Haps 
denk, dan denk ik 
aan: 
Lex,  het leukst vond ik 
de schapen naar de 
wij brengen. 
Jurre,  het leukst vond ik frank die de varkens eten gaf.  
Eefje, het samenzijn met vrienden  
Amelie, gezellig de taken doen met je familie. 
Luna, samen werken. 
Yannick, hard werken met de hand  
Niek, aan de schapen naar de heide brengen en de oertijd. 
Sven V, aan hapsthee en oerkoek. 
Jools, de leuke taken die we moesten doen zoals schapen hoe-
den. 
Kayleigh, de schapen hoeden. 
Milan, aan alle verhalen die ik van frank heb gehoord  
Rick, aan het warme kampvuur en de leuke taken 
Nina, aan de huizen van riet 
Maud, aan de gezelligheid omdat we bijna alles samen deden 
Thijs, aan gezelligheid en aan de omgeving. 
Mitch, Aan het schapen hoeden en de speren slijpen. 
Sven H, aan de familietaken en de speren slijpen. 
Annelynn, aan de schapen hoeden en brood bakken  
Joar,  
Do, aan de gezelligheid ook met de andere groep 7 
Lennart, aan het houthakken en de andere taken die we moes-
ten doen. 
Aeon, aan de schattige schaapjes en gansjes! :3  
Juf Eva, aan de goede sfeer, de saamhorigheid en aan samen 
vlammetjes kijken rond het kampvuur. 
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Onderzoek overgang basisschool naar middelbare school 
 
De school doet mee aan een onderzoek naar de overgang van 
leerlingen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Dit 
onderzoek wordt georganiseerd vanuit de Universiteit 
Utrecht. Het onderzoek begint volgend schooljaar (2019-2020) 
en volgt de leerlingen die dat schooljaar in groep 8 zitten (en 
toestemming hebben gegeven voor deelname) tot in de brug-
klas. De ouders van de huidige groepen 7 krijgen hierover bin-
nenkort nog meer informatie. 
  
De onderzoekers willen graag weten waarom sommige kin-
deren de schoolovergang succesvol doorlo-
pen en andere kinderen daar meer moeite 
mee hebben. Heeft het misschien te maken 
met hun ervaringen met ouders, vrienden, 
en op school? Deze kennis kunnen scholen 
weer gebruiken om hun leerlingen beter voor 
te bereiden op de overstap naar 
het voortgezet onderwijs. De school krijgt 
aan het einde van het onderzoek dan ook 
een rapport, waarin wordt laten zien hoe het 
de leerlingen van de Zonnewende is ver-
gaan. 
 
 
Gevonden voorwerpen 
Aankomende week zullen de gevonden voorwerpen weer te 
vinden zijn in de hal van onze school. Na maandag 15 juli zul-
len de spullen aan de Kringloop gedoneerd worden. 

 
Extra aandacht vragen 
we jullie voor een ge-
vonden fietsje op de 
Ravelijn. Kunnen jullie 
helpen bij het vinden 
van de rechtmatige ei-
genaar? 
 
 

 
 
Werkzaamheden appartementencomplex De Keerkring 
 
Door werking van het staal is het metselwerk van het apparte-
mentencomplex op De Regenboog op verschillende plekken 
beschadigd. Ons Huis heeft besloten het metselwerk bij de bal-
kons te vervangen. In de eerste vakantieweek en tussen week 
43 en 47 kan het zijn dat de bocht in de Keerkring (aan de zij-
kant van De Regenboog) afgezet wordt. Het is wel mogelijk de 
Keerkring vanaf de andere kant in te rijden.  
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Zomerlezen 
 
Ooit gehoord van de termen ‘zomerdip’ of ‘zomerverval’? Wan-
neer kinderen niet of nauwelijks lezen tijdens de zomervakantie, 
kunnen ze achteruit gaan in hun leesontwikkeling. Maar: geluk-
kig houd je met een kwartier lezen per dag het niveau al goed 
op peil! 
Voor de zomer zijn er daarom speciale zomerleesboekjes ver-
krijgbaar. Deze zijn gemaakt op verschillende avi-niveaus. 
Soms wordt er ook vanuit bekendere kindertijdschriften gezorgd 
voor zomerleesplezier: o.a. Donald Duck, Voetbal International, 
Zo Zit Dat, Quest en Squla hebben speciale zomer-(doe-)
boeken. Ook vanuit uitgeverij Zwijsen zijn er zomerleesboekjes 
te koop. 
 
Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling tijdens de 
zomervakantie doorgaat? 
Hieronder ziet u een aantal tips. 
 
 Lees zelf ook lekker door! Als u aan uw kind 

laat zien hoe leuk lezen is, dan zal uw kind dat 
ook sneller oppakken. Lezen in een tijdschrift, 
boek of op de e-reader, het kan allemaal! 

 Ga met uw kind naar de bieb voordat u op vakantie gaat 
en laat het een aantal boeken uitzoeken. Zo zullen ze boe-
ken uitzoeken naar hun interesse en dat maakt lezen leu-
ker. 

 Geen “echte” boeken mee op vakantie? Download de app 
‘Vakantiebieb’. Deze app is gratis te downloaden en 
staat vol met boeken voor volwassenen en kinderen. Ook 
zijn er van veel kinderboeken luisterboeken gemaakt. 

 Lezen kan overal! Denk aan folders van activiteiten bij 
de vakantieplek, de menukaart in het restaurant, borden 
langs de weg, een plattegrond, boeken over de plek waar 
je naartoe gaat, enzovoort. 

 Lees voor of lees samen. Als kinderen het niet fijn vin-
den om te lezen, lees dan samen met ze. Dat is ook nog 
eens heel gezellig! 

 Hardop lezen is belangrijk. Zo hoort het kind zichzelf 
en kan het sneller fouten verbeteren. Heeft uw kind een 
jonger broertje of zusje, laat het daaraan voorlezen.  

 Doe een vakantieleesbingo. Maak een bingokaart waarop 
verschillende opdrachten staan, zoals: lees in bed, 10 min. 
lezen in de hangmat, 15 min. lezen in de tuin, lees in bad, 
enzovoort. Een voorbeeld is ook te downloaden via https://
www.landvanlezen.nl/sites/lvl/files/uploads/bingo-grote-
gekken-plekken-boeken-bingo-
lvl.pdf. 

 
We wensen u en uw kind veel leesple-
zier! 

 

https://www.landvanlezen.nl/sites/lvl/files/uploads/bingo-grote-gekken-plekken-boeken-bingo-lvl.pdf
https://www.landvanlezen.nl/sites/lvl/files/uploads/bingo-grote-gekken-plekken-boeken-bingo-lvl.pdf
https://www.landvanlezen.nl/sites/lvl/files/uploads/bingo-grote-gekken-plekken-boeken-bingo-lvl.pdf
https://www.landvanlezen.nl/sites/lvl/files/uploads/bingo-grote-gekken-plekken-boeken-bingo-lvl.pdf


Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

facebook: kbs de zonnewende 

 
Schoolpleinen 
 
De start van de aanleg van het nieu-
we schoolplein van de Ravelijn wordt 
opgeschoven naar november/maart, 
afhankelijk van de gekozen hove-
nier. 
 
Op de Keerkring gaan ze wel al deze 
zomer starten met de aanleg van het Groene Plein, zie hier een 
update: 
 
Zoals jullie weten gaat het schoolplein van De Keerkring hele-
maal veranderen. Het plein zal overwegend groen worden en er 
zullen elementen als beekjes, waterpompen en een amfitheater 
gerealiseerd worden.  Een plek waarin plezier en ontwikkeling 
voorop staan en kinderen kunnen spelen door te ervaren. Wat 
hebben wij en de kinderen er zin in! 
 
De planning voor de werkzaamheden ziet er als volgt uit: 
Op 10/11/15 en 16 juli zullen we samen met ouders tegels gaan 
verwijderen van het plein. Dit gaan we doen in de avonduren 
(vanaf 18.30 uur).  
In de zomervakantie 21 juli t/m 30 augustus zal de hovenier 
hard aan het werk gaan om het plein om te toveren tot een na-
tuurlijke speelplaats. Aan het einde van de zomervakantie zal 
het plein nog niet klaar zijn, maar kunnen de kinderen al fijn 
spelen.  
26 t/m 30 augustus gaan we met kinderen en ouders buiten-
klassen en een amfitheater metselen.  
Gedurende het schooljaar zal het plein verder vorm krijgen. 
Het streven is dat het schoolplein begin 2020 helemaal af is.  
 
De ouders van De Keerkring hebben reeds een brief ontvangen 
waarin we hulpouders gevraagd hebben. Mocht uw zoon of 
dochter op De Ravelijn zitten, maar vindt u het leuk om te ko-
men helpen? Dat kan, stuur dan een mailtje naar Marieke de 
Glopper m.deglopper@kbsdezonnewende.nl 
 
Hieronder een kleine sfeerimpressie: 

 

mailto:m.deglopper1@kbsdezonnewende.nl
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Kunst & Cultuur 
 

de Vriendjes van Orpheus 

Word nu Vriendje van Orpheus & ontdek de wereld van 

Theater! 

Jouw Vriendschap biedt een heel theaterseizoen plezier! Zo word je ieder 
jaar uitgenodigd voor onze Orpheus Familiedag met leuke voorproefjes van 
het nieuwe seizoen, krijg je toegang tot de voorverkoop en mag je gratis een 
theatervoorstelling bezoeken. Bovendien ontvang je regelmatig leuke ca-
deautjes van Theater Orpheus. 

Exclusieve Vriendjes Feestjes 

Vriendjes van Orpheus worden ook meerdere keren per jaar uitgenodigd 
voor toffe Vriendjes Feestjes. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Meet & 
Greet met de hoofdrolspelers van de voorstelling? Of een rondleiding achter 
de schermen bij Orpheus? 

Met jouw donatie kunnen we... 

En niet onbelangrijk: met jouw donatie kunnen we onwijs gave cultuureduca-
tie projecten doen op Apeldoornse basisscholen. Zo helpen de Vriendjes 
mee aan de culturele ontwikkeling van kinderen van 2 tot 12 jaar. Een sei-
zoen vol theaterplezier voor jou & bijzondere cultuur projecten voor jouw 
school! Bij onze IPC projecten kunnen we dan soms een uitje naar Or-
pheus gaan doen. 

Als Vriendje van Orpheus krijg je: 

 een theaterpaspoort t/m 12 jaar voor Orpheus 

 een gratis theaterticket per jaar 

 een uitnodiging voor jaarlijkse Orpheus Familiedag 

 toegang tot voorverkoop (alle voorstellingen) 

 uitnodigingen voor toffe Vriendjes Feestjes 

 een lekkere verrassing voor je verjaardag 

 een jaarlijks Theater Doe-boek 

 de kans om Theaterjunior te worden 
Maandelijkse digitale kindernieuwsbrief 
 
 
Improvisatielessen op De Korf 
 
Bij onze collega-school worden na de zomer improvisatielessen 
verzorgd. 
 Hou jij van toneelspelen? 
 Heb je fantasie en durf je die te gebruiken? 
 Wil jij ook op improvisatietheater? 
Kom dan naar de gratis proefles impro voor Kids op vrijdag 6 
september op de Korf: 
 6 t/m 8 jaar 15:15 t/m 16:15 
 9 t/m 11 jaar  16:30 t/m 17:30 
Opgeven kan op www.improschoolapeldoorn.nl/impro-voor-kids 

 

https://www.orpheus.nl/vriendjes/informatie/Word_nu_Vriendje/
https://www.orpheus.nl/vriendjes/informatie/Vriendjes_Feestjes/
https://www.orpheus.nl/vriendjes/informatie/Scholen/
https://www.orpheus.nl/vriendjes/informatie/Scholen/
https://www.orpheus.nl/vriendjes/informatie/Scholen/
http://www.improschoolapeldoorn.nl/impro-voor-kids

