
Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

facebook: kbs de zonnewende 

 
 
 
Rapporten en oudergesprekken 
 
Binnenkort, op 16 februari, krijgen jullie het rapport van jullie 

kind(eren) weer mee naar huis.  
Van 17 t/m 23 februari zullen dan de 10-minuten gesprekken 
zijn. Vooralsnog plannen we deze gesprekken weer online in. 
Mocht het tegen die tijd toch mogelijk zijn om op school te 
kunnen komen voor een 10-minuten gesprek, dan horen jullie 
dat van de leerkracht. 
 
Bij sommige klassen komen de rapporten op een later moment 
mee naar huis en zullen de 10-minuten gesprekken dan ook 
later worden gepland. De leerkrachten informeren de 
desbetreffende klassen hier zelf over. 
 
 
Schoolvakanties schooljaar 2022-2023 
 
Hieronder ziet u alvast een overzicht van de vastgestelde 
schoolvakanties voor het volgende schooljaar. Elk schooljaar 
plannen wij ook studiedagen waarin we als team werken aan de 
schoolontwikkeling. Deze data volgen in een later stadium.  

 

Om te onthouden 

17-23 februari 

10 min gesprekken 

 

25 februari 

Carnaval 

 

26 feb.—6 maart 

Voorjaarsvakantie 

28 maart 

MR-vergadering 

 

6 april 

Open Dag 

 

8 april 

Palmpasen (gr 1-2) 

 

11 april 

Ouderraadvergadering 

 

14 april 

Paasviering 

 

15 & 18 april 

Vrij  

(Goede vrijdag & Pasen) 

 

20 & 21 april 

Centrale Eindtoets Gr8 

 

22 april 

Koningsspelen 

 

23 apr— 8 mei 

Meivakantie 

Zonnewijzer 

Nummer 6 

Februari 2022 

Vakantie Datum 
Start schooljaar 22 augustus 2022 
Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 
Paasmaandag 10 april 2023 
Meivakantie (incl. Koningsdag) 24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 18 mei en 19 mei 2023 
Pinkstermaandag 29 mei 2023 
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 
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Carnaval 
 
Alaaf! 
Op vrijdag 25 februari, de dag voor de voorjaarsvakantie, is het 
feest op school! 
We vieren dan carnaval: de school is versierd en iedereen mag 
die dag verkleed naar school komen. De dag wordt gevuld met 
creatieve activiteiten.  
De dag wordt in de eigen klas feestelijk en muzikaal gestart. 
Daarna gaan de groepen 1 tot en met 4 aan de slag met een 
klassenknutsel en de groepen 5 tot en met 8 maken opnames 
van zelfbedachte acts voor de wedstrijd ‘Z-factor’. ’s Middags 
worden de acts via het digibord gedeeld met de hele school en 
bepalen alle leerlingen samen welke klas per locatie de winnaar 
is.  
 
Op deze dag verzorgt de Ouderraad chips en ranja voor de 
leerlingen en voor de winnende klassen natuurlijk een heerlijke 
verrassing. Iedereen brengt z’n eigen lunch mee! 
 
Wij wensen iedereen een heel vrolijk carnaval toe! 
 
Namens de feestcommissie 
 
Leerkrachten:  
Juf Juliet, Juf Nienke, Meester Roel en Juf Rosanne 
 
Ouderraad:  
Anouk, Eefje en Mariska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemel en Aarde 
‘Een vriend zien huilen, kan ik niet’, zingt het refrein van een 
prachtig lied. Als pijn en verdriet zo dichtbij komen, dan raakt je 
dat. Maar tranen zijn er ook van vreugde en slappe lach, van 
blije ontroering. Is het eigenlijk zo dat alleen mensen kunnen 
huilen? Misschien… eigenlijk gun je alles en iedereen de 
opluchting en loutering van een goede huilbui.. 
 
In de periode van Pasen staat de ‘Traan’ centraal in onze 
methode godsdienst en levensbeschouwing.  

 

 
In de bijlage van deze 

Zonnewijzer vind je vanuit 
Sportservice Apeldoorn 

meer informatie over 
activiteiten in de 

voorjaarsvakantie.  
 

Klik hier voor meer 
informatie! 

https://www.sportserviceapeldoorn.nl/aanbod/?doelgroep%5B0%5D=voorjaarsvakantie
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Vanuit de ouderraad 

 

 
Vrijwillige ouderbijdrage voor feesten en activiteiten (€ 15,-) 
Vorig jaar november heeft u een verzoek via Parro – 
Schoolkassa gekregen om de vrijwillige ouderbijdrage van € 15,
- te betalen. Met deze bijdrage betalen we als Ouderraad de 
feesten die op school gevierd worden en de activiteiten buiten 
het onderwijsprogramma. De versiering op school met 
Sinterklaas, Kerst en carnaval maar ook de Koningsspelen zijn 
hier voorbeelden van. Mocht u de betaallink gemist hebben dan 
staat deze nog open in Parro onder Gesprekken – 
Schoolkassa. We hopen uw bijdrage alsnog te mogen 
ontvangen. De bijdrage komt volledig ten goede aan het nog 
leuker maken van school. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage voor de schoolreis (€ 32,50) 
Half maart ontvangt u een tweede verzoek en betaallink via 
Parro – Schoolkassa. Dit betreft de bijdrage voor de 
schoolreisjes (19 en 20 mei) en de kampen voor groep 7 (Haps) 
en groep 8. De schoolreisjes en kampen zijn ook extra 
activiteiten buiten het onderwijsprogramma en kunnen alleen 
doorgaan met uw bijdrage. We hopen uw bijdrage voor de 
schoolreisjes en kampen in maart te mogen ontvangen. Wij als 
Ouderraad kunnen daarmee de aanbetalingen voor de bus, de 
pretparken en kamplocaties betalen. Alvast bedankt! 
 
Vragen? 
Wilt u meer weten of heeft u vragen, stuur een mail naar 
or@kbsdezonnewende.nl 
 
 
Bedankt ouderraad! 
 
Het team wil via deze weg de ouderraad bedanken voor alle 
inzet! Zonder de ouderraad zouden we allerlei activiteiten nooit 
zo leuk kunnen maken, dus veel dank.  
 
Misschien wat laat, maar in het bijzonder willen we jullie nog 
bedanken voor de heerlijke kerststollen die voor ons allemaal 
klaarstonden voor de kerstvakantie! Dat is zeer gewaardeerd 
en ze smaakten heerlijk.  

 

mailto:or@kbsdezonnewende.nl

