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Staking 30 en 31 januari, nog geen besluit 
De Veluwse Onderwijsgroep en De Zonnewende maken zich 
zorgen over het toenemende lerarentekort en de kwaliteit van 
ons onderwijs. In het primair onderwijs zijn de gevolgen van het 
lerarentekort inmiddels bijna dagelijks zichtbaar. De werkdruk 
loopt op.  
Naar aanleiding van eerdere acties is er door het kabinet een 
begin gemaakt met extra investeringen. Deze, grotendeels een-
malige, investeringen zijn onvoldoende voor het daadwerkelijk 
oplossen van de grote problemen in het onderwijs. De onder-
wijsbonden roepen daarom op om donderdag 30 en vrijdag 31 
januari opnieuw te gaan staken voor de toekomst van het onder-
wijs. Om ons geluid te laten horen, is het moge-
lijk dat collega’s van onze school gaan staken of 
meedoen aan acties. We weten op dit moment 
helaas nog niet of de staking gevolgen heeft 
voor ons onderwijs op 30 en 31 januari. We zul-
len u hier op 17 januari over informeren.  

Om te onthouden 

 

17 januari 

Informatie over staking 

 

27 & 28 januari 

Grote Zonnewende 

Obslacle Run 

 

3 februari 

Studiedag, alle kinderen 

vrij 

 

21 februari 

Carnaval 

(continurooster) 

 

24-28 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

11 maart 

Studiedag, alle kinderen 

vrij 

Het team van de Zonnewende wil jullie al-
lemaal een heel gelukkig 2020 wensen. 

Een jaar waarin we weer samen vol over-
gave vorm gaan geven aan het onderwijs 
van morgen. Een jaar waarin we weer veel 

gaan ontdekken, groeien en stralen! 
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Kerstvieringen 
 
Wat hebben we met z’n allen genoten van de laatste paar we-
ken van december! De scholen zagen er fantastische uit, wat 
we voornamelijk te danken hebben aan de OR. Ontzettend be-
dankt daarvoor! 
We hebben samen geknutseld, gevierd, gegeten, gedronken, 
gedanst en gezongen. Zie hier een kleine compilatie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speelgoedbank 
 
We willen jullie namens de Speelgoedbank enorm bedanken 
voor jullie gulle bijdrage. We vinden het mooi om te zien hoe 
iedereen zich hiervoor inzet en zien dit dan ook als een zeer 
geslaagde actie! We hebben met elkaar een hele paardentrailer 
vol gekregen met speelgoed, fantastisch! 
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Nieuwe schooltijden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het team wil aankomend schooljaar graag gaan werken met 
andere schooltijden in een 5-gelijke-dagen-model. Dit houdt in 
dat alle kinderen iedere dag dezelfde schooltijden zullen heb-
ben.  
Onze wens is om de schooldag van 8:30 tot 14:15 te laten du-
ren. Tussen de middag zullen de kinderen minimaal 15 minuten 
de tijd hebben om te eten, en daarbij nog een half uur hebben 
om buiten te spelen. Eten zal onder begeleiding zijn van de ei-
gen leerkracht, het buitenspelen zal worden begeleid door me-
dewerkers van Fris! aangevuld met minimaal 1 leerkracht. 
 
Wij gaan hierover graag met jullie in gesprek en nodigen jullie 
daarom allemaal uit voor een informatieavond op donderdag 23 
januari om 19:30 uur op de Ravelijn.  
Mocht je dan niet aanwezig kunnen zijn, dan is er nog een extra 
inloopochtend gepland op vrijdag 7 februari op de Keerkring, 
waar je vanaf 8:30 terecht kan met je vragen hierover. 
 
Eind februari zal hiervoor een enquête worden uitgezet, waarin 
jullie je voorkeur kunnen aangeven. We hopen dan uiterlijk in 
maart de beslissing hierover met jullie te kunnen delen. 
 
 

Ouderavond 

Nieuw schooltijden 

 

Donderdag 23 januari 

Tijd: 19:30 uur  

Locatie: Ravelijn 

 

Vrijdag 7 februari 

8:30 Inloopochtend 

Locatie: Keerkring 
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Sponsoring Schoolpleinen:  
Grote Zonnewende Obstacle Run 
 
Voor de Grote Zonnewende Obstacle Run die plaats zal vinden 
eind deze maand heeft jullie kind vandaag de sponsorbrief 
meer naar huis gekregen. 
Ondanks het feit dat het grootste gedeelte van de schoolplei-
nen al gerealiseerd zijn, is het heel hard nodig dat de kinderen 
zoveel mogelijk geld bij elkaar rennen op deze dag! 
 
We hopen dan ook op jullie volledige steun om deze Obstacle 
Run tot een groot succes te maken. We vragen jullie kinderen 
om langs familie, buren en vrienden te gaan om hen te sponso-
ren voor alle gelopen hindernissen op 27 en 28 januari. De in-
gevulde sponsorlijsten dienen uiterlijk 23 januari weer ingele-
verd te worden bij de leerkrachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw schoolplein Ravelijn 
Ook op de Ravelijn is het nieuwe schoolplein bijna af! Er is ont-
zettend hard gewerkt tijdens de vakantie, met een prachtig na-
tuurlijk en afwisselend speelplein als resultaat. Alle ouders die 
hierbij hebben geholpen op 28 december wil ik hierbij heel erg 
bedanken voor hun inzet. 
 
 
Parkeren rond de school 
Zowel op de Ravelijn als op de Keerkring klagen onze buren 
over geparkeerde auto’s. Dit vinden wij uitermate vervelend, 
omdat wij graag een goede relatie houden met al onze buren. 
Wij willen jullie daarom met klém vragen: 
 De auto te parkeren op de daarvoor afgesproken plekken 
 Op de Ravelijn is dat naast het Bolwerk 
 Op de Keerkring is dat aan de Keerkring bij Sterrenpret 

en naast het grasveld. 
 
Daarnaast geldt natuurlijk de regel dat er zoveel mogelijk kin-
deren op de fiets of te voet naar school komen. 
Willen jullie dit nog eens in overweging nemen? Want wij hech-
ten hier veel waarde aan! 

Grote Zonnewende 

Obstacle Run 

 

23 januari 

Inleveren sponsorlijst 

 

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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Hemel en Aarde 
 
Wij hopen dat u allen ook weer in een fijn school- en werkritme 
bent gekomen de afgelopen week! 
 
De komende periode werken wij vanuit hemel en aarde over het 
thema ‘Ritme’. 
Bij ritme denk je vaak aan muziek, maar denk hierbij ook aan 
ritme in taal, in je eigen lijf en het dagelijks en jaarlijks ritme.  
In muziek uiten mensen hun liefde en fascinatie voor ritme en 
ervaren ze dat ritme in henzelf zit. We hebben het met elkaar 
over hoe je je voelt bij bepaalde ritmes en over hoe dit komt.  
 
Ook leren en ervaren wij hoe een ‘shanty’ het werken voor zee-
lieden vroeger makkelijker maakte. Ritme kan kracht en verbin-
ding geven, waardoor samen een ritmisch liedje zingen, je iets 
makkelijker samen kan volhouden. Klanken, klemtonen en her-
halingen geven ritme aan taal en bepalen mede of woorden je 
raken en welke emotie er op die manier doorklinkt in woorden. 

Alles in je lijf heeft ritme. Je hart en je ademhaling zijn hier con-
crete voorbeelden van. We ontdekken deze ritmes door naar 
ons lijf te ‘luisteren’ en we ervaren hoe wij deze ritmes kunnen 
beïnvloeden door bijvoorbeeld een ademhalingsoefening. 
 
In de klas werken wij met de kleuren van de dagen die ons rit-
me geven aan onze week en de dagritmekaarten helpen ons bij 
het ritme geven aan de dag. 
 
 
We zullen stilstaan bij sjabbat. Deze wekelijkse rustdag geeft in 
de joodse traditie structuur aan de week. Hier horen ook be-
paalde tradities bij waar we het over gaan hebben in de klas. 
Het kerkelijk jaar kent ook een jaarritme met een aantal feest-
dagen die het leven van Jezus volgen. En natuurlijk zijn er ook 
de zomerzonnewende en winterzonnewende en de terugkeren-
de seizoenen, waarbij wij leren over rituelen vanuit de Keltische 
en de Germaanse traditie. Maar ook zijn er vakanties en bijzon-
dere familie- en feestdagen. Al deze dagen geven ritme aan het 
jaar. 
 
Op naar een goed nieuw jaar, waarin we een fijn ritme kunnen 
vinden met elkaar! 
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Alaaf!! 
 
We gaan weer carnaval vieren en 
wel op vrijdag 21 februari.  
Carnaval wordt net als vorig jaar 
gevierd op de eigen locatie. Deze 
dag hebben we een continuroos-
ter. Voor de onderbouw verandert 
er niets. De bovenbouw eet tussen 
de middag op school en is om 
14.00 uur vrij. 
 
We starten de dag gezellig met een feestelijk muziekje op het 
plein. Om 08.30 uur bent u van harte welkom om te komen kij-
ken en gezellig mee te doen. De kinderen kunnen vanaf 8.15 
uur gewoon binnen komen en gaan gezamenlijk met de leer-
kracht om 08.30 uur weer naar buiten. Graag jassen aanhou-
den dus! 
 
De kinderen mogen net als ieder ander jaar verkleed naar 
school komen.  
 
De onderbouw kan zich laten schminken en zullen feest vieren 
in de klas en in de speelzaal. 
 
De bovenbouw  gaat ‘s morgens de act voor ‘The Z-factor’ 
voorbereiden. De finale hiervan zal ’s middags plaatsvinden. 
De groepen strijden om de wisselbeker en een taart.  
We willen met klem benadrukken dat de leerlingen geen con-
fetti mee mogen nemen en/of gewelddadige attributen zoals 
zwaarden, messen, pistolen e.d. 
Bij de onderbouw is het aan te raden om ook geen losse attri-
buten mee te geven, omdat dit zoek kan raken en/of stuk kan 
gaan. 
 
Wij hopen dat het carnavalsfeest ook dit jaar weer een groot 
succes gaat worden!  
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Missie en Visie De Zonnewende 
 
Het  team van De Zonnewende heeft haar Missie en Visie op-
nieuw opgesteld. In deze slogan wordt deze kort samengevat: 
 

O n t d e k k e n  - G r o e i e n  - S t r a l e n 
 
Graag delen we onze hernieuwde missie en visie met jullie.   
 
Missie 
Binnen ons Daltononderwijs staat voor ons één ding centraal: 
het geluk van het kind. Aan het eind van groep 8 is de basis 
gelegd om optimaal toegerust, zelfbewust en tevreden met wie 
je bent verder de maatschappij in te gaan. We vinden het be-
langrijk dat onze leerlingen eigenaar zijn van hun ontwikkelpro-
ces. Samen met de kinderen en ouders richten we ons op deze 
ontwikkeling, op zowel het persoonlijke als het cognitieve vlak. 
 
Visie 
Onze missie bereiken wij door: 
 Het creëren van een rijke speel-leeromgeving, waarbin-

nen kinderen uitgedaagd worden zich te ontwikkelen. 
 Vanaf groep 1 werken we projectmatig, waarbij onderzoe-

kend leren centraal staat. 
 Gebruik te maken van (ICT)hulpmiddelen die passen bij 

de maatschappij van nu en die van de toekomst. 
 Veel van en met elkaar te leren. Dit geldt voor leerlingen 

en leerkrachten. 
 Ieder kind op zijn of haar niveau te laten groeien in een 

veilige omgeving. 
 Cyclisch met kinderen (en ouders) van alle groepen ge-

sprekken te voeren over welke doelen ze willen behalen. 
 Niet alleen over kinderen, maar met kinderen te praten. 
 Als schoolteam te werken aan een professionele leerom-

geving. 
 Leren door te doen! 
 
Onze parels 
Onze school levert basiskwaliteit, maar onze school heeft ook 
veel extra toegevoegde waarde. Het meest trots zijn we op: 
 Het kind staat centraal 
We praten altijd met de kinderen (niet alleen óver ze), kijken 
waar zij staan en wat zij nodig hebben, geven de kinderen zo-
veel mogelijk eigen verantwoordelijkheid. 
 Adaptief onderwijs 
We passen de lesstof zoveel mogelijk aan aan het niveau van 
het kind.  
 Onderzoeken Leren 
Zowel bij IPC als bij Spelend Leren (kleuteronderwijs) staat 
Onderzoekend Leren centraal. Ook het probleemoplossend 
vermogen wordt hierdoor aangesproken. 
 Samenwerking 
Er wordt op onze Daltonschool heel veel samengewerkt, zowel 
met de kinderen als met de teamleden.  
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Engels - English 
 
Hello everyone! 
  
Maybe you have seen me at school, making jokes and having 
fun in English with the kids in the hallway during the English 
class… We just have loads of fun together! My name is Miriam 
Iliohan, I am Marijn’s mom who is in 7th grade in location the 
Keerkring and I was raised in Western New York. As I am pret-
ty good in English, I thought I could help Sarah who has been 
teaching the kids in 3rd and 4th grade! 
  
Sarah here, I am mum to Isabel in year 4. I moved to the Ne-
therlands from England in 1997. This is my second year with 
the children playing English games and this school year you 
can find me at the Ravelijn location on Wednesday and Friday 
morning. 
  
We have been helping the children make their own passports, 
playing Zingo, lotto and creating a meal (crazy chef)… the 
children enthusiastically play these games and we enjoy it too, 
especially when the children start talking back in English! 
  
En nu de rest in het Nederlands… Gebaseerd op de woorden-
schat die de kinderen al geleerd hebben tijdens de Engelse 
lessen op school kiezen wij, in overleg met juf Iris en juf Juliët, 
verschillende spelletjes om te spelen met de kinderen.  Op 
woensdag en vrijdag halen wij de kinderen op uit hun lokaal, 
leggen het spel uit, faciliteren het spel en spreken alleen En-
gels tegen de kinderen.  
  
Misschien kan jij ook helpen? Spreek je Engels, je hoeft 
niet zoals Sarah of Miriam een native speaker te zijn, en heb je 
tijd om een spel met de kinderen te spelen? Neem een kijkje 
op een woensdag- of vrijdagochtend (aan de Ravelijn of Keer-
kring) of neem contact op met juf Iris (Keerkring) of juf Juliët 
(Ravelijn). De kinderen vinden de lessen zo leuk dat we ons 
team, onder begeleiding van juf Iris en juf Juliët, graag willen 
uitbreiden. 
  
Hope to see you soon!   
Miriam, Sarah, juf Iris en juf Juliët 
 
 


