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Organisatiewijziging 
 
De Zonnewende is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep.  
Vanaf 1 februari 2020 heeft de Veluwse Onderwijsgroep een 
wijziging doorgevoerd in haar organisatiestructuur. Doel hiervan 
is dat de school nog meer zelf bepalend kan zijn met betrekking 
tot haar onderwijsinhoud en de onderwijsvernieuwingen. De 
aansturing gebeurt dus meer op niveau van de school dan op 
het niveau van de Stichting. We hebben afscheid genomen van 
de 4 clusterdirecteuren en werken nu met een Stichtingsdirectie 
van 2 personen. Dit zijn mevr. Jacqueline Versluijs-Barendrecht 
en dhr. Gert Visser. 
 
 
10-minuten gesprekken 
 
Vanaf maandag kunnen jullie je weer inteke-
nen voor de 10-minuten gesprekken. Deze 
vinden plaats van 17-21 februari. 
 
 
 
OR - Schoolfotograaf 
 
Enquête Schoolfotograaf 

In de zonnewijzer nummer 4 hebben we u gevraagd naar uw 
ervaring en mening over de schoolfotograaf en de foto’s van dit 
jaar. Meer dan 60 ouders hebben gehoor gegeven aan deze op-
roep en we hebben de enquête besproken met de fotograaf-
commissie. We zullen de aanbevelingen meenemen naar vol-
gend jaar, zodat u ook volgend jaar weer kan genieten van de 
schoolfoto’s van uw kinderen. Hartelijke dank voor jullie mede-
werking! 

 

Grote Zonnewende Obstacle Run 

De Obstacle Run was een groot succes! 
Zowel kinderen, als leerkrachten en zelfs 
ouders hebben ervan genoten. Ook de 
mogelijke opbrengst belooft veel goeds.  

Voor diegenen die er nog niet aan toe is 
gekomen: willen jullie het sponsorgeld zo snel mogelijk bij de 
leerkracht inleveren? 

Om te onthouden 

 

21 februari 

Carnaval 

(continurooster) 

 

24-28 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

11 maart 

Studiedag, alle kinderen 

vrij 

 

21 maart 

Scholierencross 

 

8 april 

Open Dag 

 

10 - 13 april 

Vrij  

Hemelvaart & Pasen 

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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Alaaf, Alaaf, Alaaf! 
 
We gaan weer Carnaval vieren en wel op vrijdag 21 februari. 
In de vorige Zonnewijzer stond het programma reeds vermeld. 
Wat we nog niet verteld hadden is dat we ook dit jaar met car-
naval weer worden bijgestaan door Carnavalsvereniging De 
Klutsers! Dat wordt vast weer een ontzettend gezellig feest die 
dag. 
 
Vergeet niet dat we die dag voor de bovenbouw een continu-
rooster hebben tot 14:00 uur. Voor de onderbouw blijven de 
schooltijden ongewijzigd. 
 
Jullie zijn van harte uitgenodigd om om 8:30 te komen kijken en 
mee te feesten op ons schoolplein. 
 
Vergeet niet dat de kinderen verkleed op school mogen komen.  
We willen met klem benadrukken dat de leerlingen geen confet-
ti 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 carna-
valsfeest ook dit jaar weer 
een groot succes gaat 
worden!  
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Nieuwe schooltijden 
 
 
Informatie over het vervolg van de stemmingsprocedure over 
het voorgestelde nieuwe lesrooster krijgen jullie vandaag in een 
aparte mail toegestuurd. 
 
De informatie die op de informatieavond hierover is gegeven 
staat in een aparte mail, die op 24 januari naar jullie verstuurd 
is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête  

Nieuw schooltijden 

17-21 februari 

 

 


