
  
 
 
 

Zonnewijzer 

Om te onthouden 

Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

facebook: kbs de zonnewende 

 

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 

 

14-17 oktober 

Kijkochtenden 

 

18 oktober 

Studiedag 

 

21-25 oktober  

Herfstvakantie

 
Start 
 
De zomervakantie zit er weer op en alle kinderen zijn alweer 
hard aan de slag op school. Ons team heeft de kinderen zomers 
ontvangen op de eerste schooldag en op woensdag hebben we 
het jaar gezamenlijk geopend. Het thema van deze eerste twee 
weken is Geluk en Blijdschap. Hier praten we in de klas over 
met de kinderen, en het team heeft zich afgelopen woensdag 
ook aan de hand van dat thema voorgesteld aan de school. Dit 
jaar ziet ons gehele team er alsvolgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We willen iedereen een heel mooi schooljaar toewensen! 
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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 verschillende 
dag gepland. We hebben voor beide avonden namelijk een in-
teressante spreker uitgenodigd en zo hebben jullie allemaal de 
gelegenheid om eventueel bij beide sprekers aanwezig te kun-
nen zijn. Iedere ouder van iedere locatie is dus van harte 
uitgenodigd om dan te komen. 
 
Op dinsdag 17/9 op de Ravelijn komt Ellen de Haan van de 
IJsselgroep vertellen over Spelend Leren. Wat leren de kin-
deren dan eigenlijk? Hoe gaat dat dan in zijn werk? En kan 
ik dat thuis ook toepassen? 
 
Op donderdag 19/9 op de Keerkring komt Henk Schuurman  
van Stichting Chris en Voorkom vertellen over Social Media. 
Hoe kan je als ouders je kind begeleiden in de huidige digi-
tale wereld? 
 
Het programma ziet er verder als volgt uit: 
 
Dinsdag 17/9 Ravelijn: 
 18:45-19:30  Infoavond gr 3, 4, 7, 8 
 19:30-20:30  Spreker over Spelend Leren 
 20:30-21:15  Infoavond gr 1, 2, 5, 6 
 
Donderdag 19/9 Keerkring: 
 18:45-19:30  Infoavond gr 3, 4, 7, 8 
 19:30-20:30  Spreker over Social Media 
 20:30-21:15  Infoavond gr 1, 2, 5, 6 
 
 
 
 
Gevonden voorwerpen 
 
Tijdens de vakantie zijn er nog wat achtergebleven spullen ge-
vonden in de school. Deze zullen vanaf vandaag een week in 
de centrale hal liggen van beide locaties.  
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Schoolfotograaf 
 
De schoolfotograaf komt weer! 
 
Locatie Ravelijn:   
maandag 30 september t/m woensdag 2 oktober 
Locatie Keerkring: 
dinsdag 1 oktober en woensdag 2 oktober 
 
De woensdag ervoor zullen er bij de deuren van de gymzaal 
(locatie RL beneden) inschrijflijsten komen voor de broer/zus 
foto’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezonde School 
 
Zoals wij in het verleden hebben afgesproken, gaan wij op de 
Zonnewende verstandig om met eten en drinken. Dit houdt in 
dat wij aandacht besteden aan gezond eten en leven in onze 
lessen, maar ook dat wij tijdens de ochtendpauze vers fruit of 
groente eten. Hier hebben wij voor gekozen omdat ‘gezond’ 
een ruim begrip is en dit het meest duidelijk is voor iedereen.  
Mocht uw kind niet genoeg hebben aan fruit of groente, dan is 
een (bruine) boterham met gezond beleg, als aanvulling prima.  
 
Wanneer er een verjaardag wordt gevierd, stellen wij het zeer 
op prijs dat de traktatie ‘in balans’ is. Dit houdt in dat de trakta-
tie gezond is met een eventuele kleine feestelijke aanvulling. 
Daarbij komt dat de traktatie geen grote hoeveelheid hoeft te 
zijn. Willen jullie hier rekening mee houden? 
 
Bedankt namens het team van De Zonnewende 
 
 
 
 

 



Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

facebook: kbs de zonnewende 

 
 
Schoolpleinen 
Er is hard gewerkt om van het plein van de Keerkring een mooi 
natuurlijk speelplein te maken tijdens de zomervakantie. Vele 
ouders en collega’s, en zelfs kinderen hebben een ‘steentje’ bij-
gedragen, zodat het grootste werk nu gedaan is. De aanplan-
ting komt later dit jaar en ook de speeltoestellen komen in de 
herfstvakantie. Dus we hebben nog iets om naar uit te kijken.  
 
Voor het plein van de Ravelijn is de aanbestedingsprocedure 
net opgestart. Naar verwachting wordt er rond de herfstvakantie 
een hovenier uitgekozen en afhankelijk daarvan kunnen we jul-
lie een planning geven over de data van aanleg. Wij gaan ervan 
uit dat het nieuwe plein in ieder geval voor de zomervakantie 
helemaal is aangelegd. 
 
De gemeente geeft ons ontzettend veel subsidie om deze 
mooie natuurlijke pleinen te kunnen aanleggen. Maar de hoogte 
van het subsidiebedrag is afhankelijk van de hoeveelheid geld 
die de school zelf bijlegt. Daarom gaan we later dit jaar nog een 
actie voeren om ons besteedbare bedrag nog wat omhoog te 
krijgen, zodat we al onze prachtige plannen ook daadwerkelijk 
allemaal kunnen laten uitvoeren. Helpen jullie ons dan mee? 
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Ouderraad 
 

 
 
Goede Doelen Actie 
 
Afgelopen jaar hebben we met elkaar middels de sponsorloop 
een fantastisch goed doel kunnen steunen. We hebben vol-
doende geld bij elkaar gerend voor Stichting Leergeld, waar-
door zij 100 fietsen zouden kunnen gaan aanschaffen voor kin-
deren die dat nodig hebben. Inmiddels hebben wij het positieve 
bericht ontvangen dat de eerste 40 fietsen in blijdschap zijn ont-
vangen. 
 
Ook dit jaar zullen wij weer een Goede Doelen Actie gaan op-
zetten. In een volgende Zonnewijzer volgt daarover meer infor-
matie. 

 


