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We hebben genoten 
van de intocht gisteren! 
Sinterklaas kwam aan-
gereden op een mooi 
wit hulppaard, dat zag 
er fantastisch uit. Voor 
wie het gemist heeft 
volgen hier nog een 
paar foto’s. Meer foto’s 

zijn te vinden op onze 
facebook pagina: 
https://
www.facebook.com/
KBSdeZonnewende/  
 
 
 
 
 
 
 
 

Om te onthouden 

9-13 december 

Speelgoedbank actie 

 

19 december 

continurooster tot 14:00 

Kerstviering ‘s avonds 

  17:15-18:45 

 

20 december 

Iedereen om 12:00 vrij 

 

23/12-3/1 

Kerstvakantie 

 

28 december, 9:00 

Schoolplein leeghalen RL 

 

6 januari 

Studiedag, alle kinderen 

vrij 

 

27 & 28 januari 

Grote Zonnewende 

Obslacle Run 

 

3 februari 

Studiedag, alle kinderen 

vrij 

https://www.facebook.com/KBSdeZonnewende/
https://www.facebook.com/KBSdeZonnewende/
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Herinnering inzamelingsactie Speelgoedbank 
 
 
Volgende week - van maandag 9 tot vrij-
dag 13 december - zamelen we weer 
speelgoed in voor de Speelgoedbank De 
Schatkist in Apeldoorn. We hebben speci-
aal voor de week na pakjesavond geko-
zen, omdat uw kind waarschijnlijk ver-
wend is door de Sint en vast wel speel-
goed heeft waar het op uitgekeken is en 
wil doneren. Juist in deze tijd van het jaar 
is het goed om erbij stil te staan dat het 
niet voor alle Apeldoornse kinderen van-
zelfsprekend is dat ze kado’s krijgen. Er 
zijn gezinnen die van heel weinig moeten 
rondkomen en de Speelgoedbank herverdeelt het ingezamelde 
speelgoed onder deze gezinnen.  
 
Dus heeft u nog speelgoed om hiervoor te doneren? U kunt uw 
speelgoed, wat er nog goed uit ziet en compleet is, plaatsen op 
de aangewezen plekken in de centrale hal van zowel de Keer-
kring als Ravelijn. Knuffels kunnen niet gedoneerd worden van-
uit hygiënisch oogpunt.  
 
Meer informatie over de Speelgoedbank leest u hier: 
 
www.speelgoedbankapeldoorn.nl 
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
De Ouderraad 
 
 
Schoolfotograaf 
 
Inmiddels gebruiken we al weer een aantal jaar dezelfde foto-
graaf voor onze schoolfoto’s. Omdat we eens in de zoveel jaar 
dit ook willen evalueren willen we hierbij graag uw mening ho-
ren. Hiervoor hebben we een kort enquête-formulier gemaakt. 
Het kost slechts een paar minuutjes van je tijd. Wil je dit voor 
ons even invullen? Dan kunnen we er voor volgend jaar weer 
wat moois van maken voor jullie. 
https://forms.gle/9M2BDAdPaiHaHLhU6 
 
Alvast bedankt 
 
Fotograaf commissie Ouderraad 

Speelgoed inzamelen 

 

9 - 13 december 

http://www.speelgoedbankapeldoorn.nl
https://forms.gle/9M2BDAdPaiHaHLhU6
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Kerst 

De voorbereidingen voor kerst zijn alweer in volle gang. Via de-
ze brief willen we u op de hoogte brengen van alle geplande 
activiteiten en benodigdheden om er een mooi kerstfeest van te 
maken. 
 
Donderdag 19 december 
Op deze dag hebben de kinderen een continu rooster. Dit houdt 
in dat alle kinderen tot 14:00 uur naar school gaan. 
Deze ochtend hebben wij een gezamenlijke kerstviering in het 
speellokaal. Op deze dag heeft de OR voor ieder kind iets 
moois om te versieren, dit wordt als decoratie gebruikt bij het 
eten. We verwachten dat de kinderen zelf eten en drinken mee-
nemen voor deze dag. 
 
’s Avonds komen we bij elkaar om samen te eten. Om 17.15 
uur worden de kinderen en ouders verwacht op het school-
plein. De leerkrachten zullen iedereen dan verwelkomen. Daar-
na gaat de deur open en kunnen de kinderen met hun hapjes 
naar de klas worden gebracht om daar gezellig te gaan dineren. 
 
Om 17.30 uur is iedereen in de klas en kan de maaltijd begin-
nen. Wij vinden het leuk als iedereen wat lekkers mee neemt 
voor het eten ’s avonds, bijvoorbeeld bolletjes en koude/warme 
hapjes. We maken dan een heerlijk buffetje in de klas, waarbij 
iedereen elkaars hapjes kan proeven. 
Bij de deur van de klas hangt een intekenlijst met ideeën, maar 
natuurlijk is er ook ruimte voor eigen initiatief. Overleg dit wel 
even met de leerkracht.  
De OR zorgt voor drinken. We willen u vragen uw kind een 
bordje, bestek en een beker mee te geven (duidelijk herkenbaar 
voor uw kind(eren) en/of voorzien van de naam). Vanaf maan-
dag 16 december mag dit in de klas worden verzameld in een 
plastic tasje. 
 
Om 18.45 mag u uw kind in de klas komen ophalen. De kin-
deren mogen hun zelfgemaakte decoratie dan meenemen naar 
huis. We vragen de kinderen om deze avond feestelijk gekleed 
naar school te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf 16/12 

Bord, bestek en beker in 

een plastic tas, voorzien 

van naam 

 

Donderdag 19/12 

Continurooster tot 14:00 

Zelf eten eten & drinken 

meenemen 

 

17:15 op school 

Iets lekkers voor het di-

ner meenemen         

(zie intekenlijst bij de 

deur van de klas)  
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Kerst (vervolg) 
 
Vrijdag 20 december 
Op deze ochtend wordt alles opgeruimd samen met de kin-
deren. De kinderen zijn deze dag om 12.00 vrij. 
 
Kerstkaarten 
Ook dit jaar mogen er geen kerstkaarten worden uitgedeeld! Er 
mag wel 1 centrale kaart worden gegeven voor de hele klas. 
 
Tot slot wensen wij u alvast prettige feestdagen. 
 
De kerstcommissie,  
Leerkrachten: juf Joke, meester Sylvan, juf Danique, meester 
Frank,  
OR leden: Mariska Niewhoff- Lentink, Suzanne Emans 

 
Sponsoring Schoolpleinen:  
Grote Zonnewende Obstacle Run 
 
Op 27 en 28 januari willen we samen met de kinderen een  
Grote Zonnewene Obstacle Run gaan houden. 
Op onze nieuwe schoolpleinen komen verspreid allerlei obsta-
kels te staan. Dit zijn allerlei hindernissen, die de kinderen 
moeten nemen. Voor iedere genomen hindernis ontvangen de 
kinderen een stempel. En we gaan de kinderen uitdagen om 
zoveel mogelijk stempels in 15 minuten bij elkaar te verzame-
len. Uiteraard worden de hindernissen aangepast aan de leef-
tijd van de kinderen. 
De kinderen krijgen na de kerstvakantie een sponsorformulier 
mee naar huis. Hiermee kunnen ze langs familie, buren, vrien-
den, etc. gaan om daarmee zoveel mogelijk geld in te kunnen 
zamelen voor de bekostiging van onze nieuwe schoolpleinen. 
We zouden het op prijs stellen als jullie ze daarbij kunnen hel-
pen, mocht dat nodig zijn.  
En mochten er fanatiekelingen zijn die al een sponsorformulier 
tijdens de kerstvakantie zouden willen, dan kan je deze vanaf 
16/12 ophalen bij de locatiedirecteur (Ronald of Margriet). 
 
 
 
 

Grote Zonnewende 

Obstacle Run 

 

Keerkring: 27 januari 

Ravelijn: 28 januari 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Flenm%2Flenm1109%2Flenm110900034%2F10560197-illustration-des-enfants-dans-une-course-%25C3%25A0-obstacles-.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_10560197_illustrati
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Nieuwe schooltijden 
 
Het team is aan het onderzoeken of wij willen werken met an-
dere schooltijden in een 5-gelijke-dagen-model. Wij willen hier-
over graag met jullie in gesprek en nodigen jullie daarom uit 
voor een informatieavond op donderdag 23 januari om 19:30 
uur op de Ravelijn. In januari zal hierover meer informatie met 
jullie gedeeld worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolplein Ravelijn 
 
Op 19 november was de ouderavond over het nieuwe school-
plein. De plannen zijn uitvoerig uitgelegd deze avond. De aan-
wezige ouders gingen enthousiast weer naar huis! 
 
Om de planning te kunnen halen is het nodig dat er een aantal 
ouders komt helpen om het schoolplein leeg te halen en stoep-
tegels te stapelen. Dit gaat plaatsvinden op 28 december. Er 
staat hiervoor een intekenlijst bij de ingang van de school, maar 
je mag je ook rechtstreeks opgeven bij Margriet Biewenga 
(ravelijn@kbsdezonnewende.nl). Er hebben zich al enkele ou-
ders opgegeven, maar we hebben nog ongeveer 10 ouders no-
dig. Vele handen maken licht werk, en bovendien zorgt dat voor 
veel gezelligheid. 
 
 

Ouderhulp  

Gevraagd 

 

Zaterdag 28 december 

Om 9:00 

Ouderavond 

Nieuw schooltijden 

 

Donderdag 23 januari 

Tijd: 19:30 uur  

Locatie: Ravelijn 

mailto:ravelijn@kbsdezonnewende.nl
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Dalton onderwijs, het model nader toegelicht 
 
In dit model zie je de pij-
lers van het daltononder-
wijs. Bovenin vinden we 
de doelen van het dalton-
onderwijs en onderin 
wordt aangegeven vanuit 
welke uitgangspunten 
aan die doelen gewerkt 
wordt. 
De basis van het geheel 
is vertrouwen: Het be-
langrijkste is vertrouwen 
van de leraar in zijn leer-
lingen, van de leerling in 
zijn leraar, van de leer-
lingen in elkaar en vooral 
ook van leerlingen en le-
raren in zichzelf. 
 
Op school wordt gericht gewerkt aan de ontwikkeling van de 
volgende pijlers: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, het kun-
nen samenwerken en reflecteren. De leerkracht laat leer-
lingen zelfstandig/samenwerken, geeft leerlingen vrijheid en 
verantwoordelijkheid die ze aankunnen om zelf eigenaar te 
kunnen zijn van hun ontwikkeling, reflecteert met de leerling op 
zijn vorderingen en ontwikkeling en laat leerlingen zelf reflecte-
ren. Dit wordt zo efficiënt mogelijk georganiseerd, zodat de 
leerlingen zo gericht mogelijk aan hun eigen ontwikkeling kun-
nen werken. Dit betekent dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt 
op eigen niveau, in eigen tempo en op een zelfgekozen werk-
plek. 
Boven de pijlen zien we de leeropbrengsten en de persoonlijke 
ontwikkeling. Onder leeropbrengsten verstaan we de kennis en 
vaardigheden zoals kunnen rekenen, een tekst kunnen lezen, 
een samenvatting kunnen maken, een onderzoek doen en hier 
een presentatie over kunnen geven etc. De persoonlijke ont-
wikkeling wordt o.a. uitgedrukt in de ik-doelen ten aanzien van 
zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerken en 
reflectie. 
 
Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat leerlingen leren om 
zelfvertrouwen te hebben, dat ze creatief kunnen denken en 
handelen, initiatiefrijk zijn, om kunnen gaan met sociale aspec-
ten/willen samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor 
hun eigen handelen. De oprichtster van het ‘Daltondonderwijs’ 
noemt dit ‘fearless human being’, wat wordt vertaald als ’mens 
met lef’. Hiermee bedoelt ze dat de leerling zowel op het terrein 
van de schoolse prestaties, de leeropbrengsten, alsook op het 
terrein van de persoonlijke ontwikkeling zich sterk heeft kunnen 
ontwikkelen. 



Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

facebook: kbs de zonnewende 

 
Dalton onderwijs, hoe werkt dit op school? 
 
Eén van de pijlers in het daltononderwijs is: vrijheid en verant-
woordelijkheid. Drie leerlingen uit groep 4 en 8 vertellen hoe er 
in de klas wordt omgegaan met vrijheid en verantwoordelijk-
heid en wat ze daar van vinden.  
 
Leerling groep 8: ‘Wij gebruiken in groep 7/8 
agenda’s. Op donderdag zegt de juf wat we moe-
ten maken voor die week en dat gaan wij verdelen 
over 1 week.  Wij mogen op deze school veel sa-
menwerken en wij hebben een contract.  Een con-
tract is iets dat we nog lastig vinden. Dan maken 
we bijvoorbeeld spelling en als je spelling lastig 
vindt dan ga je visueel dictee doen. Als we dalton-
tijd hebben mag je zelf weten wat je gaat doen en 
of je samen wilt werken’. 
 
Leerling groep 8, over Daltontijd:  
‘Daltontijd heeft natuurlijk zijn voordelen, maar ook zijn nade-
len. De voordelen zijn: vrijheid, zelf kunnen bepalen welk werk 
je eerst maak maar ook daarna. Je mag zelf ook bepalen of je 
samen wilt werken of alleen. Dat is voor kinderen die het wat 
minder goed begrijpen wel fijn, die kunnen nu met een maatje 
samenwerken die het al beter begrijpt. En het blijft ook wel een 
fijne manier van werken (vind ik zelf). Nadelen zijn dat je soms 
bijvoorbeeld bij een IPC opdracht samen gezet kan worden 
met kinderen waar je het niet zo goed mee kan vinden, of met 
een kind waarbij je al weet dat het niet goed gaat aflopen.  
Mijn mening over daltontijd in het algemeen is: dat ik het een 
goede manier van werken vind, maar toch nog een paar din-
gen zal veranderen. Bijvoorbeeld het vak IPC werken 
we vaak samen, meestal maakt de juf dan de groep-
jes/ maatjes voor ons (soms mogen we het ook wel 
zelf doen). Ik vind dat we gewoon zelf verstandige 
maatjes mogen maken, maar als het echt niet goed 
gaat mag de juf ervoor kiezen om de maatjes uit el-
kaar te halen.  
Maar voor de rest blijf ik vrij positief over daltontijd!’ 
 
Leerling groep 4: ‘Je mag tijdens zelf in te plannen werk kie-
zen wat je gaat doen. Je kruist aan dat je dat hebt gedaan. Je 
geeft aan of je het goed vond gaan of niet. Als de weektaak af 
is, schrijft de juf iets op de weektaak bijvoorbeeld: je hebt goed 
gewerkt of je mag wat eerder met je werk beginnen. Je mag 
soms ook kiezen waar je gaat zitten. Als het niet fijn is op je 
plekje, dan moet je dat tegen de juf of meester zeggen. Mis-
schien krijg je dan een nieuw plekje.’ 
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Wijk 
 
 
Kerstfeest Kinderboerderij Laag Buurlo 
Kinderboerderij Laag Buurlo (Homerusstraat 8) is op vrijdag 20 
december in Kerstsfeer. 
Van 16.00u tot 20.00u is op de sfeervol verlichte kinderboerderij 
een kleine kerstmarkt met diverse lokale producten, kun je naar 
een verhaal luisteren, bij de dieren op bezoek en broodjes bak-
ken boven het vuur. De 
toegang is gratis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwjaars Party voor groepen 7 & 8  
Vrijdag 3 januari 2020 organiseert DenkTank Breed in samen-
werking met DJ MARK een Nieuwjaars Party voor alle groepen 
7 en 8 uit de wijken Osseveld en Woudhuis. 
Het ideale moment om al je vrienden, klas en buurtgenoten een 
fijn 2020 te wensen en samen swingend het nieuwe jaar te be-
ginnen. Ook zijn er weer leuke extra activiteiten en is er een 
photobooth. 
 
Tijd:   19.30 - 22.00 uur  
Locatie:  Het Bolwerk, Ravelijn 55. 
Kosten:  €2,- (incl. consumpties) 
 
Aanmelden voor dit gave feest kan via https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfyOofvJI2GAzZ3p60Tt-
D4bfdWR9MEhqS1e8Qtp08eOUCasg/viewform. Voor vragen 
over de nieuwjaarsparty kunt u mailen met denktank-
breed@gmail.com of appen/bellen naar 06 380 12 505. 

Kinderboerderij 

Laag Buurlo 

Homerusstraat 8 

7323 PX Apeldoorn 

055-366 52 93 

laagbuurlo@accres.nl 

@DenkTankBreed 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyOofvJI2GAzZ3p60Tt-D4bfdWR9MEhqS1e8Qtp08eOUCasg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyOofvJI2GAzZ3p60Tt-D4bfdWR9MEhqS1e8Qtp08eOUCasg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyOofvJI2GAzZ3p60Tt-D4bfdWR9MEhqS1e8Qtp08eOUCasg/viewform
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Kerst in de Kerk 
 
Kerstvieringen en activiteiten uit de parochie 
In de Onze Lieve Vrouwe kerk is het volgende te doen 
om op weg te gaan naar kerst en kerst samen met je 
kinderen te vieren   
 

15 december 10.00 uur:  
meespeelviering voor peuters en kleuters 

Hierin spelen we het kerstverhaal voor de kleintjes, 
zingen we liedjes en is er een doe-moment waar wat 
gemaakt wordt voor onder de kerstboom thuis.  
 

21 december 17:00 uur: 
Kerstwandeltocht in het Matenpark 

Tussen 17.00 en 19.30 uur kan je inschrijven in de Drie Ran-
ken. Daar vangen Romeinse soldaten je op en maken ze groe-
pen om de tocht te lopen. Onderweg ontmoet je engelen, her-
ders en koning Herodes en kom je uit bij de stal waar je de pas-
geboren Jezus vindt. De tocht duurt 40 minuten.  
De kerstwandeltocht is een samenwerking van Stimenz, Don 
Bosco, bewonerscommissie Warenargaarde, kerkcentrum De 
Drie Ranken en pioniersplek De Vuurplaats, en wordt mogelijk 
gemaakt door diverse winkeliers in de Maten en de gemeente 
Apeldoorn. 
 

24 december 16.30 uur: 
gezinsviering (zonder eucharistie) met een levende kerst-

stal voor en door kinderen 
 In de samenwerkingsparochie Franciscus en Clara zijn in de 
omliggende dorpen Twello, Vaassen, Klarenbeek en Loenen op 
kerstavond 24 december kinderkerstvieringen. Zie voor infor-
matie www.franciscusclara.com 

 
25 december 12.00 uur: 

Kindje Wiegen voor de allerkleinsten 
Er is bij de prachtige grote kerststal in de Martinus kerk van 
Twello Kindje Wiegen voor de allerkleinsten 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emmaüsparochie 

www.emmaus-

apeldoorn.nl/

@emmausparochie-

apeldoorn 

http://www.franciscusclara.com

