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Zomervakantie 
 
Het is bijna zover, op donderdag 16 juli begint de zomervakan-
tie! Na de afgelopen hectische periode is het een heerlijk voor-
uitzicht om even een stapje terug te kunnen doen. Een ieder 
van jullie heeft ontzettend goed zijn best gedaan om alle ballen 
in de lucht te houden en er een zo fijn mogelijke thuiswerkperio-
de van te maken. Wij vinden dat jullie dat allemaal heel goed 
hebben gedaan!  
 
Of jullie op vakantie zullen gaan, en waar de reis dan mogelijk 
naar toe zal gaan, zal misschien wel anders zijn dan gebruike-
lijk. Hoe dan ook, en waar dan ook, we willen jullie in ieder geval 
echt een hele fijne ontspannen zomer toewensen, en we zien 
jullie allemaal graag weer terug op maandag 31 augustus. 
 
 
Laatste schooldag 
 
Dit jaar hebben we onze laatste schooldag op donderdag 16 juli. 
Eerst zullen om 11:45 uur de kinderen van groep 8 uitgezwaaid 
worden! We gaan dit weer op een spectaculaire manier doen, 
dus we hopen dat er flink wat ouders bij aanwezig zullen zijn. 
 
Aan het einde van de middag, vanaf 15:00 uur zullen we de an-
dere kinderen uitzwaaien om ze een heerlijke vakantie toe te 
wensen. Mochten jullie het fijn vinden om de leerkrachten dan 
ook een fijne vakantie te wensen dan kan dit buiten. De leer-
krachten zullen verspreid over het plein/veld/vlindertuin gaan 
staan, zodat we de groep volwassenen zo goed mogelijk kun-
nen spreiden (om de 1,5-meter afspraak zo goed mogelijk te 
kunnen waarborgen). Tot dan! 

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 
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Studiedagen 2020-2021 
Voor volgend jaar zijn de volgende studiedagen ingepland: 
• Maandag 5 oktober 
• Maandag 16 november 
• Vrijdag 5 februari 
• Maandag 29 maart 
• Vrijdag 25 juni 
• Vrijdag 16 juli 
Alle kinderen zijn op deze dagen vrij. 
 
De groepen 1/2 hebben 2 extra dagen waarop zij niet naar 
school hoeven: 
• Maandag 8 februari  
• Vrijdag 11 juni 
 
 
5-gelijke dagen model 
Na de zomer beginnen met het 5-gelijke-dagen model.  
• We verwelkomen alle kinderen graag tussen 8:15 en 8:25 

uur aan het hek, zodat alle lessen om 8:30 uur kunnen be-
ginnen.  

• Rond 10:00 uur is de kleine pauze. Wij splitsen de school 
in twee groepen, zodat niet iedereen tegelijkertijd buiten 
is. 

• De lunch is als volgt ingedeeld: 
 Groep 1-4:  
 12:15-12:30 eten, 12:30-13:00 buiten spelen 
 Groep 5-8:  
 12:00-12:30 buiten spelen, 12:30-12:45 eten 
 Uiteraard houden de leerkrachten rekening met kinderen 
 die meer tijd nodig hebben om te eten. 
• Iedere dag is de school vervolgens om 14:15 uur uit en 

kunnen jullie de kinderen weer ophalen bij het hek (of 
gaan de kinderen naar de BSO). 

 
 

Eind augustus ont-

vangen jullie de 

definitieve jaarka-

lender van ons 
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Gezonde school 
Voor diegenen die nog niet eerder op school hebben gegeten 
zetten we onze afspraken nog even op een rij. 
 
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.  
 
Als lunch zien we graag dat kinderen een gezonde lunch mee-
nemen. Een belegde boterham of wrap is natuurlijk prima, en 
hier hoeft echt niet alleen maar hartig beleg op te zitten. Het 
gaat er vooral om geen zoete extraatjes mee te geven aan de 
kinderen. 
 
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?  
 
 
 
Corona 
Het gaat gelukkig erg goed op dit moment met 
het aantal zieken op school. Wel horen we 
graag van jullie, wanneer bij jullie iemand in het 
gezin positief getest is op corona. Wij kunnen 
dan zo snel mogelijk de nodige maatregelen ne-
men om alle betrokkenen te informeren hier-
over.  
 
Hoewel alle regels rondom corona langzamer-
hand versoepelen, willen we wel graag nog-
maals de geldende regels blijven benadrukken. 
• Kinderen met een verkoudheid, die hoes-

ten, niezen of koorts hebben blijven thuis 
(volgens de RIVM richtlijnen)  

• Zijn er verkoudheidsklachten en koorts (38 
graden Celsius of hoger) en/of benauwd-
heid: dan blijft het hele gezin thuis  

• Leerkrachten houden 1,5 meter afstand in 
hun contacten (ook zoveel mogelijk richting 
de kinderen)  

• Ouders blijven buiten de school en buiten 
het plein  
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Volgend schooljaar 
Na goed overleg binnen het team (en met alle corona maatre-
gelen in ons achterhoofd) willen we voor volgend schooljaar 
graag een paar dingen afspreken. 
 
Halen en brengen 
We hebben in de afgelopen periode ge-
zien hoe fijn het is voor de kinderen om 
‘s ochtends bij het hek afscheid te ne-
men van hun ouders. De kinderen zijn 
ontzettend gegroeid in hun zelfstandig-
heid en dat kunnen we weer merken aan 
positief gedrag en een prettige leerhou-
ding in de klas. We willen daarom het 
halen en brengen zo houden, zoals dat 
op dit moment ook gaat. Dat houdt in dat 
de kinderen bij het hek worden gebracht 
en opgehaald. 
Uiteraard zijn jullie als ouders/verzorgers altijd welkom bij de 
leerkrachten, maar dan graag na schooltijd om 14:15 uur. De 
locatie van die bezoekjes hangt af van de corona-maatregelen.  
 
Traktaties 
In de afgelopen periode zijn de traktaties iets anders verlopen 
dan voorheen en dit bevalt het team ontzettend goed. Het blijft 
een hele feestelijke aangelegenheid, maar we hebben besloten 
om daar niet meer de hele school van te laten meegenieten. 
Mochten de kinderen het toch nog leuk vinden om de leerkrach-
ten te trakteren, dan kan dat uiteraard. Een algemene traktatie 
voor de teamkamer is dan het meest wenselijk. 
 
Weektaak 
Met ons huidige rooster hadden wij een weektaak die liep van 
donderdag tot en met woensdag. Dit gaat met het nieuwe roos-
ter veranderen naar een weektaak die loopt van maandag tot 
en met vrijdag. Wel zo logisch. 
 
Parro 
Vanaf volgend schooljaar zullen alle klassen gaan werken met 
Parro. Parro is een communicatiemiddel dat het makkelijk 
maakt om vanuit school met jullie als ouders te communiceren. 
Tijdens de thuiswerkperiode heeft een aantal leerkrachten deze 
app getest en zowel ouders als leerkrachten zijn zeer tevreden 
over de functionaliteiten ervan. 
In het nieuwe schooljaar zullen jullie hier-
over meer informatie ontvangen van je 
eigen leerkracht. 
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Schoolreisjes 
Er is een kleine wijziging in de planning van de schoolreisjes. In 
verband met de openingstijden van Walibi zal het schoolreisje 
van groep 8 verplaatst worden van donderdag naar vrijdag 18 
september. De verdeling is dan als volgt: 
 
Donderdag 17/9:  groep 6 en 7 
Vrijdag 18/9:   groep 1, 2, 3, 4, 5 en 8 
 
 
 
Info avond 
In de vorige Zonnewijzer werd de Info Avond 
aangekondigd (op 8 en 10 september), maar 
het is gezien alle corona-maatregelen nog 
maar de vraag in welke vorm deze avond door 
zou kunnen gaan. We houden jullie hier uiter-
aard van op de hoogte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luizencoördinator gezocht 
Lian van de Heijden verzorgt al járen een rol als luizencoördina-
tor op de Ravelijn. Maar gezien het feit dat haar jongste kind 
eind volgend jaar van school zal gaan is zij op zoek naar een 
opvolger.  
Het is ontzettend belangrijk om telkens, na alle vakanties, de 
kinderen te blijven controleren op luizen. Iedere klas heeft daar-
om een aantal vrijwilligers die luizenouder zijn. En om deze 
taak goed te kunnen volbrengen beschikt de school over de be-
nodigde spullen hiervoor.  
De luizencoördinator zorgt ervoor dat het luizenpluizen inge-
pland wordt en dat er voldoende spullen op school aanwezig 
zijn om dit zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Ook denkt 
diegene mee over het luizenprotocol. Een lichte, maar zeer be-
langrijke taak voor De Zonnewende! 
Mocht je hiervoor interesse hebben, wil je dit dat aangeven bij 
Margriet Biewenga (ravelijn@kbsdezonnewende.nl)? 

mailto:ravelijn@kbsdezonnewende.nl
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Voorstellen nieuwe collega’s 
Per abuis is deze informatie niet in de vorige Zonnewijzer te-
recht gekomen. 
 
Veerle Vis (8C) 
Beste ouders,  
Mijn naam is Veerle Vis en ik ben een nieuwe leerkracht op 
de Zonnewende. Ik ben geboren en getogen in Den Haag. In 
mijn vrije tijd kan ik genieten van een goed boek. Maar daar-
naast vind ik het ook fijn om te sporten of met vrienden en 
familie iets gezelligs te doen.  
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier op Christelijke Ba-
sisschool Leyenburg gewerkt. Hier heb ik verschillende groe-
pen lesgegeven, mocht ik hoofd BHV zijn, rekenspecialist en 
de laatste jaren evenementen coördinator. Kortom ik vind het 
leuk om zelf te blijven leren en vooral kinderen veel vaardig-
heden bij te mogen brengen.  
Samen met mijn vriend verhuis ik komende zomervakantie 
naar Vaassen. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een leuke 
school in de omgeving. Na het horen van goede verhalen over 
de school en onderzoek op de website heb ik besloten te sollici-
teren. En dat is goed gegaan! Komend jaar zal ik naast meester 
Roel staan in groep 8. De bovenbouw is echt mijn favoriete 
bouw en ik heb er dan ook erg veel zin in!   
Fijne vakantie en ik kijk ernaar uit u en de kinderen te ontmoe-
ten.  
 
Annelies Brinkman (5C) 
Mijn naam is Annelies Brinkman, 53 jaar, geboren en getogen 
in Noord-Holland en moeder van drie kinderen. Ik ben van 
2007 tot 2017 leerkracht op basisschool De Evenaar in 
Heemstede geweest. 
Vanwege de liefde ben ik in 2017 naar Gelderland verhuisd. 
Ik houd van reizen, wandelen, fietsen, zwemmen, lezen, brei-
en en haken. In het schooljaar 2018-2019 ben ik in de talent-
pool van de Veluwse Onderwijs Groep gestart. Dit schooljaar 
heb ik een ziekteverlof en later zwangerschapsverlof ingevuld 
in een kleutergroep op de Anne Frank. Toen recent de nieuwe 
vacatures voor komend schooljaar bekend werden, heb ik op 
de vacature in groep 5 op de Zonnewende gesolliciteerd. Na 
het sollicitatiegesprek was het snel duidelijk: De Zonnewende 

en ik wilden graag met elkaar in zee. Ik sta het komende 
schooljaar in groep 5 naast, jawel, Annelies. Hahaha, lekker 
makkelijk voor de kinderen.  
Ik heb in ieder geval veel zin in om binnen het team van De 
Zonnewende aan de slag te gaan en hoop een ieder binnenkort 
op school te zien en te spreken. 
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Enquête uitkomst 
In de vorige Zonnewijzer hebben we jullie gevraagd een korte 
vragenlijst in te vullen over de thuiswerkperiode. 15% van jullie 
heeft hiertoe de moeite genomen, waarvoor onze dank. 
Er worden hele mooie complimenten gegeven en er worden he-
le goeie kritische opmerkingen gemaakt. We nemen alles mee 
naar een mogelijke volgende thuiswerkperiode. 
 
 

OR betalingen 
M.i.v. het nieuwe schooljaar 2020-2021 zal de vrijwillige ouder-
bijdrage op een andere wijze worden geïnd. Middels een uitno-
diging via het ouderplatform Parro (Schoolkassa) ontvangt u 
aankomend najaar voor het eerst vanuit het schooleigen admi-
nistratiesysteem een verzoek tot het voldoen van de vrijwillige 
ouderbijdrage. Dit kan eenvoudig via IDEAL. Ook voor andere 
incidentele ouderbijdragen zal dit systeem worden gehanteerd. 
 
We hebben goed geluisterd naar de wensen van jullie en zullen 
de ouderbijdrage niet meer in november gaan innen, en ook 
niet meer eenmalig. 
De vrijwillige ouderbijdrage zal worden gesplitst in 2 delen: 
• de bijdrage voor de organisatie van al onze leuke feestjes 

en activiteiten, deze zal worden geïnd in oktober 
• de bijdrage voor de schoolreisjes, deze zal worden geïnd 

rond februari 
 
De ouderbijdragen worden voornamelijk gebruikt voor school-
reisjes en kampen, maar ook kunnen we als school, in samen-
werking met de OR, hierdoor een fantastisch aantal feesten en 
activiteiten organiseren per jaar (Sinterklaas, Kerst, Pasen, Car-
naval, Avond4Daagse, Schoolfeest, om er een paar te noe-
men). De kinderen genieten hier ieder jaar weer enorm van, 
dus wij stellen jullie bijdrage dan ook zeer op prijs! 
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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 17 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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Zomer lezen 
 
Ooit gehoord van de termen ‘zomerdip’ of 
‘zomerverval’? Wanneer kinderen niet of nauwelijks 
lezen tijdens de zomervakantie, kunnen ze achteruit 
gaan in hun leesontwikkeling. Maar: gelukkig houd je 
met een kwartier lezen per dag het niveau al goed 
op peil! 
Voor de zomer zijn er daarom speciale zomerleesboekjes ver-
krijgbaar. Deze zijn gemaakt op verschillende avi-niveaus. 
Soms wordt er ook vanuit bekendere kindertijdschriften gezorgd 
voor zomerleesplezier: o.a. Donald Duck, Voetbal International, 
Zo Zit Dat, Quest en Squla hebben speciale zomer-(doe-)
boeken. Ook vanuit uitgeverij Zwijsen zijn er zomerleesboekjes 
te koop. 
 
Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling tijdens de zomerva-
kantie doorgaat? 
Hieronder ziet u een aantal tips. 
 
• Lees zelf ook lekker door! Als u aan uw kind laat zien hoe 

leuk lezen is, dan zal uw kind dat ook sneller oppakken. 
Lezen in een tijdschrift, boek of op de e-reader, het kan 
allemaal! 

• Ga met uw kind naar de bieb voordat u op vakantie gaat 
en laat het een aantal boeken uitzoeken. Zo zullen ze boe-
ken uitzoeken naar hun interesse en dat maakt lezen leu-
ker. 

• Geen “echte” boeken mee op vakantie? Download de app 
‘Vakantiebieb’. Deze app is gratis te downloaden en staat 
vol met boeken voor volwassenen en kinderen. Ook zijn er 
van veel kinderboeken luisterboeken gemaakt. 

• Lezen kan overal! Denk aan folders van activiteiten bij de 
vakantieplek, de menukaart in het restaurant, borden 
langs de weg, een plattegrond, boeken over de plek waar 
je naartoe gaat, enzovoort. 

• Lees voor of lees samen. Als kinderen het niet fijn vinden 
om te lezen, lees dan samen met ze. Dat is ook nog eens 
heel gezellig! 

• Hardop lezen is belangrijk. Zo hoort het kind zichzelf en 
kan het sneller fouten verbeteren. Heeft uw kind een jon-
ger broertje of zusje, laat het daaraan voorlezen.  

• Doe een vakantieleesbingo. Maak een bingokaart waarop 
verschillende opdrachten staan, zoals: lees in bed, 10 min. 
lezen in de hangmat, 15 min. lezen in de tuin, lees in bad, 
enzovoort. Een voorbeeld is ook te downloaden via https://
www.landvanlezen.nl/sites/lvl/files/uploads/bingo-grote-
gekken-plekken-boeken-bingo-lvl.pdf. 

 
We wensen u en uw kind veel  
leesplezier! 

https://www.landvanlezen.nl/sites/lvl/files/uploads/bingo-grote-gekken-plekken-boeken-bingo-lvl.pdf
https://www.landvanlezen.nl/sites/lvl/files/uploads/bingo-grote-gekken-plekken-boeken-bingo-lvl.pdf
https://www.landvanlezen.nl/sites/lvl/files/uploads/bingo-grote-gekken-plekken-boeken-bingo-lvl.pdf
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Gevonden voorwerpen 
Ouders kunnen helaas nog niet de school in, daarom volgen er 
nu wat foto’s van alle gevonden voorwerpen. Bekijk ze goed 
met je kind en laat hem/haar zijn eigendommen hier ophalen. 
Na 16 juli brengen we deze voorwerpen naar de kringloop. 
 
Ravelijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keerkring 
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Schaken in de zomer 


