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Welkom terug! 
Na een fijne zomervakantie was op 22 augustus weer tijd voor 
een nieuw schooljaar. Na alle voorbereidingen in de laatste 
dagen van de zomervakantie was het weer ontzettend fijn om 
kinderen door de school te zien lopen. 
 
Zoals gebruikelijk starten we het jaar met onze Gouden Weken. 
In de eerste weken van het jaar geven we als team veel 
aandacht aan de hernieuwde groepsvorming. We noemen deze 
periode de Gouden Weken. Waarom komt dit fenomeen ieder 
jaar weer terug, en waarom is het ieder jaar opnieuw belangrijk 
voor de groep?   
 
Een groep, zoals een klas, vormt zich volgens een bepaald 
aantal fasen. Ieder jaar, na een langere periode van vakantie, 
begint dit proces eigenlijk opnieuw. Uit onderzoek is gebleken 
dat gedurende ongeveer 6 weken een klas de volgende fasen 
in de groepsvorming doorloopt:   

• Forming (oriënteren): ‘De kat uit de boom kijk fase’. De 
groepsleden onderzoeken, ze maken een inschatting van 
anderen en van zichzelf.  

• Storming (presenteren): Er komt beweging in de rangorde. 
Wie is een leider, wie hoort bij welke groep, etc?  

• Norming (normeren): De groepsnormen worden 

duidelijker. Welke regels spreken wij af?   

• Performing (presteren): Er is voor bepaalde 
omgangsvormen gekozen. Er is een gezamenlijk doel 
geformuleerd. Leiders zijn duidelijk.   

• Reforming (evalueren): Deze fase doorloopt niet elke 
groep en niet iedere groep doet er even lang over.   
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Talenten 
Alle groepen hebben tijdens de openingsviering hun talenten 
aan elkaar gepresenteerd. Dit hebben ze voorbereid in de eigen 
klassen. Ook alle collega’s hebben met de kinderen gedeeld 
wat hun talent is. Prachtig om te zien wat we allemaal met 
elkaar in huis hebben. Trots zijn op jezelf en waar je goed in 
bent! 
 

Zonnewendelied 
Een Daltonschool in Apeldoorn die de Zonnewende heet. 

Onze plek onder de zon, ‘t is maar dat je ’t even weet. 
Op onze school daar zijn we Kanjers dat is met een Witte Pet. 

IPC dat is een feest, ja we hebben dikke pret! 
 

Rood oranje geel blauw groen. 
Dat is zoals wij het doen. 
Alle dagen hebben kleur. 

Je krijgt vanzelf een goed humeur! 
 

We spelen werken met elkaar in de klas en op het plein. 
Heel zelfstandig en ook vrij. Samen hebben we het fijn. 
And we talk English, yes we do and that is a lot of fun. 

We Ontdekken en we Groeien ja We Stralen als de Sun!  
 

Rood oranje geel blauw groen. 
Dat is zoals wij het doen. 
Alle dagen hebben kleur. 

Je krijgt vanzelf een goed humeur!  (2x) 
 

Gezonde School en traktaties 
Op de Zonnewende gaan wij 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. 
Deze keus is ook gemaakt, zodat het voor iedereen duidelijk is. 
 
Wanneer er een verjaardag wordt gevierd, stellen wij het zeer 
op prijs dat de traktatie ‘in balans’ is. Dit houdt in dat de 
traktatie gezond is met een eventuele kleine feestelijke 
aanvulling. Dit hoeft echt geen grote hoeveelheid te zijn.  
 
Een traktatie is alleen nodig voor de eigen klas van het 
betreffende kind. Eventueel kan er voor het team iets in de 
teamkamer worden neergelegd.  
 
Bedankt namens het team van De Zonnewende 

De link  
naar het lied: 

 
Het  

Zonnewendelied 
   

https://youtu.be/N6vhZNDBLhY
https://youtu.be/N6vhZNDBLhY
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Info avonden 
In de week van 12 september nodigen wij alle ouders uit op 
school voor onze jaarlijkse informatieavond. Op deze avond 
vertelt de leerkracht jullie een en ander over de gang van zaken 
in de betreffende klas, en ook is er tijd om elkaar als ouders 
even te ontmoeten. Tijdsduur: 45  minuten. 
 
Jullie kunnen gewoon naar de klas van jullie kind gaan, alwaar 
de leerkracht klaar staat om jullie te ontvangen. 
 
Het schema voor deze avond ziet er als volgt uit: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verjaardagen leerkrachten 
Dit schooljaar vieren de leerkrachten hun verjaardag weer op 
een zelf gekozen moment in de eigen klas. De leerkracht zal 
jullie hier verder over informeren. 
 
 
 
Directie Ravelijn 
Het is fijn om jullie te kunnen vertellen dat Margriet Biewenga 
(directeur Ravelijn) inmiddels op therapeutische basis weer 
aanwezig is op school. Zij zal voorlopig slechts enkele uren per 
dag aanwezig zijn en lichte taken uitvoeren. 
 
Voorlopig blijven Laura Wezenberg en Niels Tiemessen samen 
de directie van De Zonnewende vormen. Voor de locatie 
Ravelijn is Laura het aanspreekpunt totdat Margriet 100% 
hersteld is. 
 
 
 
 

Keerkring 18:45 19:30 

Maandag 12/9 1/2A+1/2B  

Dinsdag 13/9 5A 6A 

Woensdag 14/9 3A 4A+4B 

Donderdag 15/9 7A 8A+8B 

Ravelijn  18:45 19:30 

Maandag 12/9 1/2C+1/2D+
1/2E 

 

Dinsdag 13/9 5B 6B+6C 

Woensdag 14/9 3B 4C+4D 

Donderdag 15/9 7B+7C 8C 
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Schaken 

 
Op de Zonnewende hebben wij een eigen schaakclub, die 
iedere maandagavond op de Ravelijn bij elkaar komt. Deze is 
bedoeld voor kinderen vanaf groep 4. 
Op maandagavond 19 september is er om 20:00 uur een 
informatieavond voor leerlingen die geïnteresseerd zijn om 
hieraan deel te nemen. Wil je graag bij de schaakclub, dan kan 
je je deze avond hiervoor opgeven. 
De eerste schaakles zal starten op 26/9 om 18:45 uur op de 
Ravelijn. 
 
Mochten jullie het zelf ook leuk vinden om schaaklessen te 
verzorgen, dan horen wij dat heel erg graag. Je kan hiervoor 
contact opnemen met juf Xanthine  Bruines 
(x.bruines@veluwseonderwijsgroep.nl). 
 
 
Voorstellen nieuwe medewerker 
Dit jaar start bij ons op school een nieuwe meester in groep 4B 
op de Keerkring. Zijn naam is meester Niels Koning. Hieronder 
een voorstelstukje: 
 
Hallo! Ik ben Niels Koning. Ik kom uit Deventer en hier heb ik de 

Pabo in deeltijd aan het Saxion gevolgd. Mijn hobby's zijn 

muziek en hardlopen.  

Sinds mei werk ik voor de invalpool van de Veluwse 

Onderwijsgroep. Dit schooljaar werk ik op de Zonnewende. 

Ik kijk er naar uit!  

 
 
Verdubbeling Laan van Osseveld  
 
Deze week zijn de werkzaamheden gestart aan de Laan van 
Osseveld, tussen het Fort en het kruispunt met de 
Deventerstraat. 
 
Meer info staat op:  
www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld  
 
 
 
 
 

mailto:x.bruines@veluwseonderwijsgroep.nl
http://www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld
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Vanuit de Ouderraad 
Als Ouderraad (OR) organiseren we samen met het schoolteam 
activiteiten voor alle leerlingen. De schoolreisjes zijn daarvan 
een goed voorbeeld, maar ook de organisatie van het 
Sinterklaasfeest, de kerstviering en carnaval worden door de 
OR met school opgepakt. Ook dit schooljaar gaan we als OR 
ons best doen om het schooljaar voor de kinderen nog leuker te 
maken met diverse feesten en activiteiten. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor schoolreisjes, 
maar ook voor het bekostigen van feesten en activiteiten zoals 
sinterklaas, de koningsspelen en carnaval. Daarnaast worden 
bijvoorbeeld de school-shirts (te zien bij de schoolreisjes en 
avond-4-daagse) en aankleding van de school betaald van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Evenals vorig schooljaar wordt de 
vrijwillige ouderbijdrage geïnd via Parro (Schoolkassa). In de 
tweede helft van oktober ontvangt u een betaalverzoek voor het 
voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit kan eenvoudig via 
iDEAL. Ook voor de bijdrage aan de schoolreisjes wordt dit 
systeem gehanteerd en kunt u begin 2023 een verzoek 
verwachten. Over de vrijwillige ouderbijdrage informeren we u 
de volgende Zonnewijzer verder. 
 
Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Oudervereniging 
Als ouders/verzorgers van een leerling op De Zonnewende bent 
u automatisch lid van de Oudervereniging. Dit lidmaatschap 
kent overigens geen verplichtingen. Op maandag 10 oktober 
vindt de Jaarvergadering van de oudervereniging plaats. Als 
ouderraad doen we, als organiserend comité van de 
Oudervereniging van de Zonnewende, verslag over het 
afgelopen schooljaar en de daarin gemaakte kosten. Ook 
worden de begroting en de hoogte van de vrijwillige 
ouderbijdrage voor 2022- 2023 besproken en vastgesteld. We 
willen jullie, als leden van de Oudervereniging, hier graag over 
informeren. Alle activiteiten en feesten die de ouderraad 
organiseert worden tenslotte mogelijk gemaakt door de 
vrijwillige ouderbijdrage die jullie betalen! 
 
We nodigen jullie graag uit voor onze jaarvergadering op 
10 oktober! 
Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar 
or@kbsdezonnewende.nl. We delen dan graag de agenda en 
bijlagen met je.  
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar wel meer willen 
weten over onze activiteiten of andere vragen hebben, laat het 
dan weten via or@kbsdezonnewende.nl. We informeren je 
graag. 
 
Ouderraad van de KBS De Zonnewende 

Jaarvergadering: 
 
Datum: 10/10 
Tijd: 20:00-21:00 
Locatie: Keerkring 

mailto:or@kbsdezonnewende.nl
mailto:or@kbsdezonnewende.nl



