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Volgend schooljaar 

Vanaf 31 augustus gaan onze 
schooltijden veranderen. Alle 
kinderen gaan dan van 8:30 
tot 14:15 uur naar school. Hier zul-
len we allemaal even aan moeten wennen, 
maar wij kijken er als team erg naar uit om op deze ma-
nier te gaan werken. 

Alle kinderen zullen dan gaan overblijven op school. Eten doen 
ze dan in de klas, bij de eigen leerkracht. Daarvoor of daarna 
(afhankelijk van het rooster) gaan ze vervolgens een half uur 
naar buiten met een medewerker van Fris! 

Omdat er geen vrije middagen meer zullen zijn, zullen we de 
werkzaamheden van het team ook iets anders gaan inrichten. 
De bouwcoördinatoren krijgen extra tijd voor hun coördinerende 
taken, en gelukkig kunnen ook de lessen Spaans en de Zon-
groep nog gewoon doorgang vinden. 

Verder zien jullie een extra kleutergroep op de formatie staan. 
Later in het schooljaar (vermoedelijk rond 1 januari) zal er een 
instroomgroep beginnen, groep 1G. 

We gaan 2 nieuwe leerkrachten in ons team verwelkomen vol-
gend jaar: Annelies Brinkman en Veerle Vis. Verderop in deze 
Zonnewijzer stellen zij zich uitgebreider aan jullie voor. 

 

Formatie 

Ieder jaar proberen we de indeling van de groepen en leerkrach-
ten weer zo goed mogelijk te organiseren. In eerste instantie kij-
ken we wat goed is voor de leerlingen, daarna wat goed is voor 
het team. Voor volgend jaar is het ons weer geluk om hier een 
mooie indeling voor te maken, deze staat op de volgende pagi-
na. 

Er zijn momenteel 2 leerkrachten aan het re-integreren. Moch-
ten die op 31 augustus nog niet volledig hersteld zijn dan heb-
ben wij daar nu alvast rekening mee gehouden in de invalpool. 
De invalleerkrachten die hiervoor in aanmerking komen zijn hier-
van reeds op de hoogte. 

Onderaan de pagina staat de term ‘werkdrukuren’. Dit houdt in 
dat deze gekwalificeerde leerkrachten de vaste leerkrachten van 
een groep 1x per 3 weken een dagdeel vervangen, zodat de 
vaste leerkracht dan ander (administratief) werk kan doen, 
meestal buiten de klas. Wij hebben hier nu zo’n anderhalf jaar 
ervaring mee en deze constructie bevalt ons heel erg goed. 

Om te onthouden 

 

16 juli 

Laatste schooldag 

 

17 juli 

Studiedag, iedereen vrij 

 

31 augustus 

Eerste schooldag 

Let op: 5 gelijke dagen! 

Iedere dag 8:30-14:15 

 

8 & 10 september 

Infoavond 

 

14 september 

Infoavond Schaken 

 

17 en 18 september 

Schoolreisjes 

 

5 oktober 

Studiedag, iedereen vrij 



Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

facebook: kbs de zonnewende 

 
Locatie Keerkring  
Locatiedirecteur: Ronald Voorhorst; Intern begeleider: Willeke van Bussel  
Onderwijsassistent: Cheyenne van Dijk; Administratief medewerker: Hans 
Berenschot  
  

 
 
Locatie Ravelijn  
Locatiedirecteur: Margriet Biewenga; Intern begeleider: Laura Wezenberg  
Onderwijsassistent: Cheyenne van Dijk; Administratief medewerker: Hans 
Berenschot  
  

 
  

Groep 1-2A  Danique Kuijpers  
  

  

Groep 1-2B  Rianne Poolman 
(ma, di)  

Nienke Zielhuis  
(wo, do, vr)  

Groep 1-2C  Susan Hendriks 
  

  

Groep 3A  Frank Holtman  
  

 

Groep 4A  Cynthia Bomert  
(ma, di, wo, vr) 

Iris Louwman  
(do)  

Groep 5A  Sylvan de Weert  
  

  

Groep 6A Iris Louwman   
(ma, di)  

Xanthine Bruines  
(wo, do, vr)  

Groep 6B Ryanne van Leur   

Groep 7A  Jeffrey Wijnen Peggy Eijsermans 
(vr, 1x per 2 weken) 

Groep 8A  Carina van Dijk 
(ma, di, wo)  

Marieke de Glopper  
(do, vr)  

Groep Instroom 
(vanaf 1/1/21) 

Norie Waenink 
(ma, di, wo) 

Daphne Volkers 
(do, vr)  

Groep 1-2D  Marlies Schroten 
(ma, wo, do, vr)  

Kim van Keulen 
(ma ½ dag, di)  

Groep 1-2E  Evelien van Amsterdam  
  

  

Groep 1-2F  Jessica Roskam  
(ma, di, wo, do)  

Yvonne van den Bos 
(vr)  

Groep 3B  Annet Peters  
  

Kim van Keulen 
(ma ½ dag)  

Groep 4B Linda Balster   
(di, wo, do, vr)  

Philip Kouthoofd 
(ma) 

Groep 4C Joke Klein Woolthuis    

Groep 5B Wendy Mulder  Alexandra Flapper  
(wo ½ dag) 

Groep 5C Annelies Jasper 
(ma, di, wo)  

Annelies Brinkman 
(do, vr)  

Groep 6C Alexandra Flapper  
(ma, di)  

Juliët Burgers 
(wo, do, vr)  

Groep 7B  Rosanne Kolkman   

Groep 7C  Renate Vosselman Manon den Balvert  
(di ½ dag)  

Groep 8B  Peggy Eijsermans 
(ma, di)  

Manon den Balvert  
(wo,do,vr)  

Groep 8C  Roel Steijvers  
(ma, wo, do, vr) 

Veerle Vis 
(di)  
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Afscheid 
Volgend schooljaar zullen we ook afscheid gaan nemen van 
enkelen van ons. 
 
Anna Paulien van Dijk 
Zij werkt al 17 jaar op De Zonnewende, eerst als leerkracht 
maar de laatste jaren als kartrekker en leerkracht van de Zon-
groep. Vanaf volgend schooljaar zal zij in dat werkveld een co-
ördinerende rol op zich nemen, verspreid over meerdere basis-
scholen van onze stichting. We vinden het heel fijn dat Anna 
Paulien haar expertise kan delen met de andere scholen, maar 
uiteraard gaan we haar hier ook ontzettend missen. 
 
Nicole Breden 
Zij heeft het afgelopen jaar als onderwijsassistent gewerkt, 
voornamelijk op de Keerkring. Nicole is heel enthousiast en 
flexibel, en we zullen haar zeker gaan missen. Nicole gaat van-
af september een andere opleiding volgen. 
 
Vrijwilligers van Fris! 
Sinds een paar jaar wordt de overblijft gedeeltelijk draaiende 
gehouden door enkele vrijwilligers. Vanaf komend schooljaar 
verandert de opzet van het overblijven en zullen we afscheid 
gaan namen van hen. Het was ontzettend fijn om deze helpen-
de handen bij het team te hebben gehad! 
 
 
Enquete thuisonderwijs 
De kinderen zijn alweer ruim een week naar school. Tijd 
voor ons om terug te kijken op de afgelopen tijd waarin 
jullie en wij ons best hebben gedaan om thuisonderwijs te 
geven.  
Elk jaar nemen we bij de leerlingen van groep 7 en 8 een 
tevredenheidsonderzoek af. Bij ouders doen we elke 2 jaar een 
tevredenheidsonderzoek. Dit jaar zou er geen onderzoek onder 
ouders plaatsvinden, echter juist nu vinden we uw mening heel 
belangrijk. Ook aan de leerlingen vragen we een (korte) vragen-
lijst op school in te vullen over de afgelopen maanden.  
 
We willen namelijk heel graag van jullie horen hoe jullie de af-
gelopen 3 maanden vanaf de schoolsluiting op 16 maart tot de 
scholen weer open gingen op 8 juni, hebben ervaren. Wat von-
den jullie van de informatievoorziening vanuit school? Wat za-
gen jullie in het leren van jullie kind? En wat wil je ons als 
school meegeven om van te leren?  
Met jullie mening kunnen we als team aan de slag. We gebrui-
ken de resultaten om te leren voor de toekomst. 
 
De vragenlijst is hier te vinden: enquête. Willen jullie de vragen-
lijst 1x per gezin invullen en uiterlijk voor 1 juli? 
 
Alvast heel hartelijk dank voor het meedoen! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4LUASFhbHUeH6kuxp04Ih8Bs-uaqARNPklo6VLPuhO1UN01XWkFEMzVQSEkzU1IzVTFHMVlZVklMQy4u
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Schoolreisjes 
 
De schoolreisjes hebben we opnieuw kunnen inplannen op 17 
en 18 september, en de huidige groepen 7 (dan groep 8) zullen 
dan ook meegaan op schoolreisje. Deze staan op de volgende 
dagen gepland: 
Donderdag 17/9: groep 6, 7 en 8 
Vrijdag 18/9: groep 1, 2, 3, 4, 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info avond 
 
Begin september starten we het jaar 
graag met een ouderavond. Op deze 
avond krijgen jullie alle informatie over de 
nieuwe klas van jullie kind(eren).  
Tevens willen we jullie uitnodigen om bij 
een van onze sprekers aanwezig te zijn 
op deze avonden. We hebben 2 interes-
sante onderwerpen voor deze avonden: Gaming en Kanjertrai-
ning. Jullie zijn van harte uitgenodigd om bij beide sprekers 
aanwezig te zijn, ook als jullie kinderen niet op die locatie naar 
school gaan. 
 
De planning ziet er dan als volgt uit: 
• Dinsdag 8 september: info avond locatie Ravelijn 
 Thema: Kanjertraining 
• Donderdag 10 september: info avond locatie Keerkring 
 Thema: Gaming 
 
Dinsdag 8/9 Ravelijn: 
• 18:45-19:30  Infoavond gr 3, 4, 7, 8 
• 19:30-20:30  Spreker over Kanjertraining 
• 20:30-21:15  Infoavond gr 1, 2, 5, 6 
 
Donderdag 10/9 Keerkring: 
• 18:45-19:30  Infoavond gr 3, 4, 7, 8 
• 19:30-20:30  Spreker over Gaming 
• 20:30-21:15  Infoavond gr 1, 2, 5, 6 
 
 
 
 
 

Schoolreisjes 

 

Groep 6-8 

Donderdag 17 sept 

 

Groep 1-5 

Vrijdag 18 sept 
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Medezeggenschapsraad 
 
De MR zoekt een nieuw lid! 
 
Via de Medezeggenschapsraad hebben ouders 
de gelegenheid mee te denken over belangrijke 
zaken die spelen op KBS De Zonnewende. Af-
hankelijk van het onderwerp en de wettelijke be-
voegdheid zal de MR de directie informeren, ad-
viseren of instemming verlenen. Denk hierbij aan 
onderwerpen als de begroting, passend onder-
wijs, CITO-scores, schooltijden en hoe we om 
gaan met leerlingen die extra aandacht nodig 
hebben. 
 
In de MR van KBS De Zonnewende zitten op dit moment naast 
vier leerkrachten ook vier ouders. Eén van die ouders, Laura 
Bartelink heeft aangegeven aan het einde van dit schooljaar de 
MR te verlaten. 
De MR zoekt dus een nieuw lid die zich vanaf komend school-
jaar actief wil inzetten voor de school. De MR verwacht een en-
thousiaste ouder die de komende 3 jaar met ons mee wil den-
ken en werken t.b.v. de toekomst van de school en de leer-
lingen. De MR komt minimaal zes keer per schooljaar bijeen om 
in de avonduren (doorgaans van 19:30 tot 21:30 uur) op school 
(of digitaal) te vergaderen. 
 
Lijkt het u wat? Meld je voor vrijdag 3 juli a.s. aan via de mail: 
mr@veluwseonderwijsgroep.nl.  
Je kunt natuurlijk ook één van de leden aanspreken:  
Aloys Ruiter (Keerkring: 3A) 
Gartjan Grijzen (Ravelijn: 5C, 8B) 
Laura Bartelink (Keerkring: 5B, 7A) 
Patricia Tieman (Ravelijn: 5C, 8B) 
 
Bij meerdere aanmeldingen zullen verkiezingen plaatsvinden. 

mailto:mr@veluwseonderwijsgroep.nl
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Van de ouderraad 
 
Door de coronamaatregelen hebben we dit schooljaar helaas 
een aantal activiteiten moeten missen. Nadat we carnaval nog 
hebben kunnen vieren werd een streep gehaald door de scho-
lierencross, Pasen, de koningsspelen en de avondvierdaagse. 
Ook de kampen voor groep 7 (HAPS) en groep 8 zijn geannu-
leerd. Voor de huidige groepen 7 organiseren we volgend 
schooljaar (dan dus groep 8) een extra schoolreis gezien het 
vervallen van het HAPS kamp. Voor groep 8 kunnen we vol-
gend schooljaar geen alternatieven bieden want deze leerlingen 
nemen afscheid van de basisschool. Dat afscheid probeert de 
school op feestelijke wijze te organiseren waarbij we als ouder-
raad een financiële bijdrage leveren. 
 
Nu het schooljaar er bijna op zit kijken we als ouderraad ook 
naar het komende schooljaar. De schoolreisjes en het school-
feest hebben nu weliswaar niet plaats kunnen vinden, maar ge-
lukkig hebben we de schoolreisjes van dit jaar naar volgend 
jaar kunnen verplaatsen. Ook onze voorbereidingen voor het 
schoolfeest gaan gewoon door want het feest gaan we plannen 
voor het schooljaar 2020-2021. 
 
Het komende schooljaar hopen we alle activiteiten op onze 
planning gewoon uit te kunnen voeren. De feesten met Sinter-
klaas, Kerstmis en Pasen maar ook carnaval, koningsspelen, 
avondvierdaagse gaan we weer met enthousiasme organise-
ren. Ook gaan we natuurlijk in mei 2021 (nog een keer) op 
schoolreis! Verder wordt de vrijwillige ouderbijdrage, die we ie-
der jaar van u vragen, gebruikt voor de aankleding van de 
school bij feesten en in de seizoenshoeken. Maar ook de aan-
schaf van nieuwe school (sport-)shirts en de bijdragen aan de 
schoolkampen voor groep 7 en 8 worden met de ouderbijdrage 
gedaan. 
 
Goed te weten waar uw jaarlijkse ouderbijdrage naar toe gaat. 
Met alleen Euro’s redden we het echter niet. De ouderraad be-
staat uit ouders die het leuk vinden om bij te dragen aan de 
feesten en activiteiten die school nog leuker maken voor de kin-
deren. Alle ouderraadleden en de ouders die geholpen hebben 
bij het versieren of uitvoeren van de activiteiten willen we be-
danken voor hun inzet! We hopen ook volgend schooljaar weer 
op jullie te mogen rekenen. 
 
Mocht je na dit gelezen te hebben vragen of suggesties hebben 
of interesse hebben om mee te doen met de ouderraad, laat het 
weten. We zijn altijd op zoek naar nieuwe helpende handen. Dit 
kan als lid van de OR, maar ook alleen als hulp bij bepaalde 
feesten of voor het versieren van de school.  
Mail dit dan naar or@kbsdezonnewende.nl.  

mailto:or@kbsdezonnewende.nl

