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Corona update 
 
Zoals jullie gisteren in de persconferentie van Mark Rutte en Hu-
go de Jonge hebben kunnen horen houdt de lockdown nog 3 
weken aan. Wellicht mogen we al eerder open (vanaf 25 janua-
ri), maar die mogelijkheid wordt nu onderzocht.  
 
Wat betekent dit voor het onderwijs op De Zonnewende? 
• We houden er in onze planning voor de zekerheid reke-

ning mee dat we online les blijven geven tot en met 5 fe-
bruari.  

• Mochten de scholen eerder open kunnen dan doen we dat 
natuurlijk gelijk! Wendbaarheid noemt Hugo de Jonge dat. 

• De (cito)toetsen die we normaal gesproken rond deze tijd 
afnemen kunnen we nu niet afnemen en worden uitge-
steld.  

• Dit betekent dat de 10-minuten gesprekken niet door zul-
len gaan voor de Voorjaarsvakantie. Ook de rapporten 
kunnen wij nog niet maken. Hopelijk kunnen we beide op-
schuiven tot in maart. Zodra hierover meer bekend is wor-
den jullie daarvan op de hoogte gebracht. 

• De rapporten en 10-minuten gesprekken voor de groepen 
1-2 zullen wél doorgaan, zoals gepland! 

• Specifiek voor groep 8 leerlingen wordt er nog gekeken 
naar de planning van de adviesgesprekken. Hier brengen 
we jullie zo snel mogelijk (waarschijnlijk begin volgende 
week) van op de hoogte. 

• De studiedagen die gepland stonden op 5 en 8 februari 
komen te vervallen. We kunnen de onderwijstijd nu goed 
gebruiken met z’n allen en kiezen daarom voor uitstel hier-
van. Nieuwe data hiervoor worden nog gecommuniceerd. 
We houden jullie hiervan uiteraard op de hoogte. 

 
Manier van werken 
Wij hebben de afgelopen periode van thuiswerken met elkaar 
geëvalueerd en onze manier van werken zal hier en daar nog 
iets worden aangescherpt. 
De vaste Teams-momenten blijven en we zullen de komende 
periode wat meer tijd vrijmaken voor extra instructies. We zien 
dat de meeste kinderen naast de Teams-momenten al heel 
goed in staat zijn om zelfstandig te werken, en hulp vragen waar 
nodig. Dit past heel goed bij onze Dalton-manier van werken, 
waarin o.a. eigenaarschap centraal staat. Zo proberen we zo 
goed mogelijk les op maat te geven aan alle kinderen! 
 

Om te onthouden 

 

15-19 februari 

10 minuten gesprekken 

alleen voor gr 1-2 

 

22-26 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

26 maart 

Palmpasen (gr 1-2) 

 

29 maart 

Studiedag, iedereen vrij 

 

1 april 

Paasviering 
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Beschikbaarheid Leerkrachten 
Onze leerkrachten zetten zich voor 100% in om van deze lock-
down een leuke en leerzame periode te maken. Ze staan veel 
klaar voor de kinderen, en daar genieten ze ook van.  
Willen jullie er rekening mee houden dat zij echter niet 24 uur 
per dag beschikbaar kunnen zijn. De leerkrachten communice-
ren met jullie wat hun bereikbaarheidstijden zijn voor zowel 
leerlingen als ouders.  
Zo zorgen we er samen voor dat we deze periode vitaal blijven. 
 
 
Thuisonderwijs met Snappet 
Op de Zonnewende rekenen we met Snappet, een adaptief, di-
gitaal programma. Voor de kinderen betekent dit dat ze na een 
instructie, som 2 gaan maken, die voor iedereen gelijk is. Daar-
na gaan ze werken met plus-sommen waarbij het adaptieve van 
Snappet naar voren komt. Als een som goed gemaakt wordt 
dan krijgt het kind een zelfde soort of een moeilijkere som. Is de 
som fout dan krijgt het kind een zelfde soort of een gemakkelij-
kere som. Op basis van de antwoorden wordt het niveau van 
het kind bepaald.  
 
Wij krijgen van ouders vaak de vraag hoe ze hun kind kunnen 
helpen bij het rekenen. We horen dan dat de kinderen, voordat 
ze antwoord geven in Snappet, hun ouders vragen om het ant-
woord te controleren. Hiermee geven ze dan altijd een goed 
antwoord in Snappet, waarmee ze steeds moeilijkere sommen 
krijgen en het niveau omhoog gaat. Maar….. is dat wel reëel?  
 
Natuurlijk is het fijn als alle antwoorden goed zijn, maar als de 
sommen moeilijker worden dan kan het rekenen een frustratie 
worden. Dit geldt overigens voor alle vakken in Snappet. 
 
Hoe kun je je kind het beste helpen met Snappet? 
• Fouten maken, hoort erbij 
Laat je kind eerst zelf een antwoord in Snappet invoeren. Is het 
fout dan kan je helpen door tips te geven en de strategie van 
het uitrekenen te bespreken. Dus eerst fouten laten maken. 
• Uitrekenpapier 
Vraag je kind te laten zien hoe hij/zij gerekend heeft. Op school 
willen we dat ze op uitrekenpapier werken, dus niet alles uit het 
hoofd berekenen. Niet op papier gerekend? Dan alsnog laten 
doen. En laat daarna je kind aan jou vertellen hoe ze gedacht 
hebben; je krijgt dan inzicht in welke strategie ze volgen.  
• Tips 
Vaak staan bij opgaven in Snappet tips. Kinderen “vergeten” 
die vaak te lezen, maar ze geven vaak wel goede aanwijzin-
gen. 
 
We hopen jullie met deze informatie enigszins geholpen te 
hebben bij de begeleiding van jullie kind in Snappet. En na-
tuurlijk staan de leerkrachten ook gewoon klaar om vragen 
te beantwoorden. 
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Noodopvang 
 
Net als in de huidige lockdown periode kan er nog steeds ge-
bruik worden gemaakt van de noodopvang op school. Deze 
loopt behoorlijk vol, maar loopt zoals het nu gaat heel erg goed. 
 
Willen jullie zo snel mogelijk je gewenste noodopvang voor de 
komende 3 weken weer doorgeven naar Margriet & Ronald via 
directie@kbs.dezonnewende.nl? En mocht je cruciale beroep 
nog niet bij ons bekend zijn, wil je je dat dan alsnog doorgeven? 
 
Let op: 
Kinderen die naar de noodopvang komen krijgen geen instruc-
ties van de begeleiding tijdens de noodopvang. Er staan lang 
niet altijd de eigen leerkrachten voor de groep en die zijn niet 
op de hoogte van het exacte lesprogramma van de kinderen die 
er die dag zijn. Het is dus belangrijk om al het schoolwerk, in-
clusief de weektaak, de wachtwoorden en het liefst ook nog een 
laptop mee naar school te nemen. Op die manier kunnen de 
kinderen in de noodopvang net zo lekker werken aan hun huis-
werk als thuis. 
 
En uiteraard geldt voor de noodopvang dat je je kind hier niet 
naartoe brengt wanneer hij/zij corona-gerelateerde 
klachten heeft. 
 
 
Speelgoedinzameling 
 
In de week van 7 december hielden we voor de der-
de keer een inzameling voor de Speelgoedbank "De 
Schatkist". We hadden verwacht dat de inzameling in coronatijd 
magerder dan andere jaren zou zijn, maar het tegendeel was 
waar: de paardentrailer was dit jaar helemaal vol!! We hadden 
de spierballen van de leerlingen uit groep 8 nodig om al het 
speelgoed in de trailer te krijgen. Wauw, wat is er veel en mooi 
speelgoed ingezameld! Hartelijk dank aan iedereen voor alles 
wat jullie gedoneerd hebben! De Speelgoedbank was er erg blij 
mee. Op dit moment zijn hun vrijwilligers aan het werk om het 
speelgoed (zo nodig) schoon te maken of te 
repareren opdat ze het bij hun heropening na 
de lockdown aan kunnen bieden aan Apel-
doornse kinderen uit gezinnen die leven in 
armoede.  
 
Noteert u alvast de inzameling van dit jaar in 
uw agenda: de week van 6 december 2021. 
 
Namens de Ouderraad,  
Sharon, Natascha, Eefje, Maarten en Anoek  

mailto:directie@kbs.dezonnewende.nl
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Kerst 
  
We hebben ondanks alle beperkingen toch nog een hele leuke 
kerstviering op school kunnen vieren op dinsdag 15 december. 
Het was al ontzettend leuk om een hele bonte verzameling aan 
kerst-outfits te zien op deze dag. Sommigen hadden hun meest 
chique kleding uit de kast getrokken, en anderen hun kleurrijk-
ste kersttruien. Het was een gezellige boel. 
In de ochtend hebben de meeste kinderen wel gewoon gewerkt 
aan taal en rekenen, maar vanaf de lunch kwam de kerststem-
ming er goed in. De tafels werden mooi gedekt, de kerstliedjes 
stonden aan en soms knapperde er nog een lekker haardvuur-
tje op het digibord. Van de zelf meegenomen lunch werd ge-
smikkeld, waarna er nog wat kerstactiviteiten gedaan werden. 
En iedereen is naar huis gegaan met een mooie zelf gemaakte 
snow globe. 
 
We zijn blij dat deze andere vorm toch nog mogelijk was op 
zo’n korte termijn. En uiteraard hopen we dat we volgend jaar 
weer flink kunnen uitpakken met z’n allen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online Schaken op de Zonnewende 
 
Na de Lock down die meneer Rutte voor de kerstvakantie aan-
kondigde is zelfs de schaakclub online gegaan.  
 
Alle schakers van de Zonnewende hebben een eigen Edu team 
gekregen. Tijdens een vergadering in teams hebben we kennis 
gemaakt met het programma Lichess. Via dit programma kun-
nen we tegen elkaar schaken.  
Afgelopen maandag hebben wel 24 schakers meegedaan aan 
een online schaaktoernooi. We speelden in totaal 7 partijen met 
ieder 7 minuten op de klok. Iedereen heeft enorm goed zijn best 
gedaan. De schaakmeesters en juffen zijn enorm trots op alle 
schakers van de Zonnewende.      
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De bijen helpen! 
 
Voor de kerstvakantie hebben de 
groepen 3B en 8B op de Ravelijn 
en groep 1-2B op de Keerkring 
bloembollen gepoot. Deze bloem-
bollen hebben wij gepoot voor de 
actie ‘Nederland zoemt’ om de 
wilde bijen te helpen om in het 
voorjaar al voedsel te kunnen vin-
den. En dat is fijn, want bijen hel-
pen ons ook weer! 

De kinderen waren erg gedreven 
en hopelijk kunnen de bijen van 
lekkere bloemen genieten in het 
voorjaar. En wat een geluk dat wij 
dan ook een mooi uitzicht heb-
ben! 
 
Op de Keerkring staat nu ook een groot insectenhotel. Deze 
gaat nog gevuld worden, zodat wij de insecten naast voedsel 
ook onderdak kunnen bieden. Op de Ravelijn wordt nog geke-
ken naar de mogelijkheden hiervoor. 
 
De bij blij, wij blij! 
 
Hierin zie je nog een korte uitleg over deze actie: Nederland 
Zoemt: Scholenactie ‘bloembollen voor bijen’ - YouTube   
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4WbysiDXQQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q4WbysiDXQQ&feature=youtu.be
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Van spelend leren op school naar spelend leren thuis 
 
Op school werken wij in de kleutergroepen vanuit de visie 
dat kinderen leren door te spelen. Wij kiezen doelen uit 
en bieden daarbij activiteiten aan in hoeken, waar kin-
deren zelf ontdekken en leren. Daarnaast bieden wij ook 
activiteiten aan in de kring, speelzaal, buiten en in de om-
geving. We geven vooral opdrachten waarbij de kinderen 
kunnen ontdekken en werken zoveel mogelijk met con-
creet/tastbaar materiaal.  
 
Op school heb je een aantal speelleerplaatsen, hoeken zoals 
b.v. de bouw- en constructiehoek. Thuis moet je natuurlijk een 
klein beetje improviseren, omdat je waarschijnlijk niet de ruimte 
en de materialen hebt. We geven graag een paar voorbeelden, 
die thuis heel leerzaam en toepasbaar zijn en die passen bin-
nen het thema ‘Brrr… wat is het koud’. 
 
Bouwen  
Vraag je kind om een ijsbaan te bouwen. Verzamel met je kind 
verschillende materialen waarmee hij of zij een ijsbaan denkt te 
kunnen maken. Welke materialen vinden zij geschikt om bv. het 
ijs, de baan, de lampen, de banken, de parkeerplaatsen of een 
omheining van het veld mee te maken? (te denken valt aan 
schilders tape voor de baan, blokken/kapla voor de auto’s/
parkeerplaatsen etc.) Geef je kind de tijd om met de materialen 
te experimenteren. Bespreek eventueel ook de verschillende 
vormen en constructies. Waarom is de ijsbaan rond of recht-
hoekig? Hoe zorg je ervoor dat de schaatsers even kunnen uit-
rusten of de schaatsen strakker kunnen doen?  
 
Ontdekken  
Hierbij kan worden geëxperimenteerd met het maken van een 
‘echte’ ijsbaan. Leg ter voorbereiding een aantal bakken met 
water van verschillende formaten in de vriezer en leg hand-
schoenen neer ter bescherming van de handen tegen kou en 
bevriezing.  
Laat de kinderen vooral vrij experimenteren met het ijs. De ver-
schillende vormen nodigen uit tot bouwen, tellen en meten. Ook 
zullen de kinderen verschillende spelvormen kunnen verbinden 
aan de blokken met ijs wanneer er poppetjes, dieren, etc. aan 
deze speelleerplaats worden toegevoegd. Moedig hen aan te 
vertellen welke vormen, kleuren en materialen ze waarnemen. 
Ook termen als bevriezen, smelten en ontdooien en tegenstel-
lingen als ruw-glad/ licht-donker kunnen ervaren en besproken 
worden.  
 
Tijdens de spelbegeleiding kom je achter de gedachten en 
ideeën van de kinderen. Speel hierop in om het spel te verrij-
ken. Door veel met je kind in gesprek te gaan en te benoemen 
wat je doet, ziet en wat er gebeurt, stimuleer je de taal- en re-
kenontwikkeling en breid je de woordenschat uit.  
Veel speelplezier hiermee samen! 

 

Wat jonge kinderen 
nodig hebben om 
thuis spelenderwijs 
tot leren te komen:  
 
• Een duidelijke struc-

tuur van leren, van 
Startpunt tot Afslui-
ting. 

• Een rijke speelleer-
omgeving die prik-
kelt, nieuwsgierig 
maakt en uitdaagt. 
Met 'rijke' bedoelen 
we niet dat er veel 
spullen gekocht moe-
ten worden, maar dat 
er afwisseling is.    

• Een ouder die af en 
toe kijkt wat het kind 
doet en meespeelt 
met het spel van het 
kind.  
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Sporten BUITEN 
 
Vanaf deze week gaan we weer straten met sport in de wijk 
BUITEN. 
Om kinderen in beweging te krijgen en te houden zijn alle kin-
deren weer van harte welkom om te sporten en spelen. 
 
Hierbij ontvangen jullie de Linken voor de betreffende GRATIS 
activiteiten.  
 
Sport in de wijk: 
https://sportstimulering.accres.nl/sport-en-beweegaanbod/
kinderen/sport-in-de-wijk 
 
Kickboksen: 
Kickboksen 10 - 18 jaar | Sportstimulering (accres.nl) 
 
Tik-Tok dans: 
TikTok dansles 8 - 14 jaar | Sportstimulering (accres.nl) 
 
Alvast bedankt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Harry Rutgers 
Beweegcoach 
 
 

 

www.sportstimulerin

g.accres.nl 

 

055 - 5270530 of per 

e-mail:  

sportstimule-

ring@accres.nl  

 

https://sportstimulering.accres.nl/sport-en-beweegaanbod/kinderen/sport-in-de-wijk
https://sportstimulering.accres.nl/sport-en-beweegaanbod/kinderen/sport-in-de-wijk
https://sportstimulering.accres.nl/activiteiten-in-coronatijd/kickboksen-10-18-jaar
https://sportstimulering.accres.nl/activiteiten-in-coronatijd/tiktok-dansles

