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EEN ZONNEWIJZER 
LEESEDITIE? 
Mogelijk zult u denken: ‘elke 
Zonnewijzer kan toch gelezen 

worden?’ Dat klopt! Echter 
deze Zonnewijzer staat voor 
een groot deel in het teken van 
lezen en leesplezier. Lezen is ontzettend belangrijk voor de 
ontwikkeling van kinderen. Het maakt niet uit waar je bent, waar 
je woont en wie je bent: een boek neemt je mee naar andere 
werelden. Hoe jonger kinderen al het plezier van lezen 
ontdekken, hoe meer ze ook later zullen lezen. Samen met je 
kind lezen en voorlezen (ook nog in groep 8)  is een feestje dat 
je elke dag, elk moment kan vieren. 
 
Veel leesplezier met deze Zonnewijzer! Vanaf pagina 2 vindt u 
eerst alle andere relevante informatie en vanaf pagina 4 gaat 
deze speciale ‘leeseditie’ verder. 
 
Laura Wezenberg en Niels Tiemessen 
 
KINDERBOEKENWEEK 
Van 5 t/m 16 oktober 2022 is het weer 
Kinderboekenweek.  
Dit jaar is het thema ‘Gi-ga-groen!’ 
De natuur staat centraal tijdens de 

Kinderboekenweek van 2022. Boeken 
over buiten, over avonturen en 
ontdekkingstochten, over diersporen 
zoeken in het bos, over boomhutten 
bouwen, vogelspotten. Boeken over 
bedreigde diersoorten, het klimaat en 
milieu. Een mooi breed thema over 
een actueel onderwerp. 
 
HET BOEKENWEEKGESCHENK 
Het kinderboekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door 
Andy Griffiths en Terry Denton. Zij zijn bekend van de 
Waanzinnige boomhut-boekenserie. 
Van 5 t/m 16 oktober 2022 krijg je dit cadeau van je boekhandel 
bij een besteding van ten minste €12,50 aan Nederlandstalige 
kinderboeken. 

Om te onthouden 

 

5 oktober 

Opening  

Kinderboekenweek 

 

10 oktober 

Jaarvergadering  

Ouderraad 

 

18 oktober 

Schoolfotograaf Ravelijn 

 

19 oktober 

Schoolfotograaf  

Keerkring 

 

24-28 oktober 

Herfstvakantie 

 

16 november 

Open Dag 

 

21 november 

Studiedag, allen vrij 

 

5 december 

Sinterklaasfeest 

 

6-9 december 

Inzamelingsactie  

Speelgoed 
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Jaarvergadering Ouderraad 
We nodigen jullie graag uit voor onze jaarvergadering: 

Datum en tijd:         maandag 10 oktober  20:00 – 21:00 uur 

Locatie:                    KBS De Zonnewende locatie De Keerkring 
(Zonnewende 14). 
Geïnteresseerden kunnen een mail sturen 
naar or@kbsdezonnewende.nl. We delen 
dan graag de agenda en bijlagen met je.  

CO2 meters in klaslokalen 
Sinds de start van dit schooljaar meten we de luchtkwaliteit in 
de klaslokalen met CO2 meters. Door middel van een kleur of 
de cijfers op het scherm wordt de hoeveelheid CO2 in de 
lokalen aangegeven. Hierdoor weten we of er een goede 
luchtkwaliteit is of dat er beter geventileerd moet worden. 
Bij alle CO2 meters hangt een flyer met tips voor het ventileren 
van de lokalen.  
 
Kinderpostzegels 
Sommige kinderen hebben zóveel aan hun hoofd dat ze 
vastlopen op school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis 
of iets naars meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het beste 
uit zichzelf te halen. Voor hen is dit jaar de opbrengst van de 
Kinderpostzegelactie bestemd. Stichting Kinderpostzegels geeft 
deze kinderen ‘wind mee’. Ze helpen bijvoorbeeld met 
begeleiding of een speciale training. Zodat ook zij weer met een 
vrij hoofd naar school kunnen.  
Aan deze prachtige bestemming van de opbrengst van de 
Kinderpostzegelactie werken wij graag mee. Daarom verkopen 
ook onze leerlingen uit groep 7 en 8 vanaf woensdag 28 
september Kinderpostzegels. Heeft u niemand aan de deur 
gehad of wilt u er meer over lezen, neem dan eens een kijkje 
op www.kinderpostzegels.nl 
 
Even voorstellen: juf Nikki groep 3A 
Hoi allemaal! 

Mijn naam is Nikki Ploeg, ik woon in Loenen en mijn hobby’s 
zijn reizen en bakken. Dit schooljaar ben ik gestart als zij-
instromer binnen de Veluwse Onderwijsgroep. Na 3 jaar 
gewerkt te hebben als logopedist, wilde ik graag de overstap 
naar het onderwijs maken. Een nieuwe uitdaging waar ik heel 
erg veel zin in heb! Ik ben te vinden in groep 3, bij meester 
Frank op de Keerkring.   

Studiedag 29 september jl. 
Gisteren hadden wij een studiedag. In de ochtend zijn we aan 
de slag gegaan met het thema Burgerschap en Diversiteit. Alle 
scholen in Nederland zijn verplicht hier expliciet aandacht aan 
te besteden. In dit kader zullen wij dit jaar stilstaan bij ‘Paarse 
Vrijdag’ en kiezen hiervoor als slogan ‘Kunnen zijn wie je bent’. 
Hierover in één van de volgende Zonnewijzers meer. 
 
In de middag hebben we ons samen met alle andere collega’s 
van de Veluwse Onderwijsgroep laten inspireren op ons eigen 
Onderwijscongres. Een inspirerende en productieve studiedag! 

mailto:or@kbsdezonnewende.nl
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Talentenworkshops 
Op de Zonnewende vinden we het geluk van het kind erg 
belangrijk. Activiteiten waar kinderen blij van worden zorgen 
ervoor dat kinderen veerkracht opbouwen, en moeilijkheden 
beter aankunnen.  
 
Op 14 september hebben wij daarom op de Zonnewende onze 
eerste Talentmiddag gehad. Omdat het de eerste keer was 
vonden sommige collega's maar ook kinderen dit best 
spannend. Maar wat was het leuk!   
Alle juffen en meesters hadden een les voorbereid met een 
activiteit waar zij goed in zijn óf wat ze superleuk vinden om te 
doen. Alle kinderen mochten kiezen waar ze aan wilden sluiten. 
 
Er waren uiteenlopende lessen zoals bakken/koken, 
sleutelhangers maken, met boomwackers muziek maken, 
sporten, gymtas naaien, stopmotion filmpjes maken of een 
nieuwe taal leren.   
De groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8 gingen bij de 
activiteiten door elkaar. Ze gingen deze middag van de juf/
meester leren, maar ook van en met elkaar. Zo werd er over en 
weer hulp geboden tussen de leerlingen en zagen we stralende 
gezichtjes.   
 
We zullen deze middag zeker nog vaker terug laten 
komen. Maar wanneer, dat is nog een verrassing!  
 
Week tegen pesten 
De week van 26 t/m 30 september was de 'Week tegen 
Pesten'.  Op school hebben we hier aandacht aan besteed door 
lessen hierover te geven, filmpjes te kijken en vooral met elkaar 
in gesprek te gaan. De Kanjertraining had een speciale 
lessenserie ontwikkeld die in veel groepen gedaan is over het 
thema: Grapje! Moet toch kunnen?! Dit was de slogan die dit 
jaar centraal stond bij de Week tegen Pesten. 
De kinderen hebben deze week geleerd dat een grapje snel 
gemaakt is, maar toch anders kan binnenkomen bij iemand dan 
dat het bedoeld wordt. Goed nadenken welk grapje je bij wie 
kunt maken blijkt belangrijk. De komende tijd komt bij De 
Kanjertraining dit onderwerp nog regelmatig voorbij. 
 
Tekenwedstrijd onderdoorgang Laan van Osseveld 
Meerdere leerlingen van De Zonnewende hebben gewonnen bij 
de tekenwedstrijd van de onderdoorgang Laan van Osseveld. 
 
Gefeliciteerd Logan uit 1-2D, Hugo uit 4C en Charlie uit 5A. 
En natuurlijk ook complimenten voor alle leerlingen die ook een 
tekening hebben gemaakt. De winnende tekeningen zijn extra 
groot te bewonderen op het bouwhek vlakbij de Vlindertuin 
(naast de Ravelijn). 
 
 

Carnaval 2023 

Nog ver weg, maar 

hierbij de melding dat 

Carnaval verkeerd op 

onze jaarkalender staat. 

 

We vieren Carnaval op 

vrijdag 17 februari 

T.z.t. volgt nog een 

reminder. 
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Actie Bruna 
Boekhandel Bruna heeft tijdens de Kinderboekenweek een 
scholenactie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. 
Wanneer er in deze periode bij Bruna een kinderboek gekocht 
wordt, kunnen de kassabonnen bij de leerkracht ingeleverd 
worden. Dit kan ingeleverd worden t/m 17 oktober! Wij 
kunnen vervolgens de verzamelde kassabonnen weer bij Bruna 
inleveren voor 20% van het totaalbedrag mogen we dan nieuwe 
boeken uitzoeken!  
Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we als school 
kunnen uitzoeken! 
 
 
Kinderboekenkrant en voorleesgids 
De Kinderboekenkrant biedt voor 8 tot 12-jarigen een helder 
overzicht van de leukste boeken die er voor hen te vinden zijn. 
Hij staat vol tips, weetjes en achtergronden over kinderboeken 
en schrijvers. 
Een leuke bewaarkrant en ook ver ná de Kinderboekenweek 
nog het lezen waard. De krant is verkrijgbaar bij de boekwinkel 
en bibliotheek. 
 
De Voorleesgids bevat meer dan 200 boeken voor kinderen van 
nul tot zes jaar. Met o.a. bekroonde boeken, prentenboeken bij 
De Nationale Voorleesdagen en de Kinderboekenweek en heel 
veel andere leuke (voorlees)boeken voor kleuters en peuters. 
Ouders vinden er ook veel voorleestips in.  
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Activiteiten in de bibliotheek 
Bibliotheken organiseren tal van leuke 
evenementen tijdens de Kinderboekenweek. 
Er komen auteurs voorlezen of signeren of je 
kunt voorstellingen bijwonen. 
 
We sluiten de Kinderboekenweek af met een 
fantastische feestmiddag op zaterdag 15 
oktober waar eerst het Apeldoorns Uiltje wordt 
uitgereikt, de prijs voor het beste kinderboek 
volgens de Apeldoornse Kinderjury. Dit jaar is 
het Apeldoorns Uiltje gewonnen door Maranke 
Rinck en Martijn van der Linden voor het 
boek Bob Popcorn in Amerika. Maranke en 
Martijn zijn van de partij om de prijs in ontvangst 
te nemen! Ontmoet na de uitreiking boswachter 
Tim tijdens het Kinderboekenweekfeest! 
 
Meer informatie vind u op: Kinderboekenweek 
2022: GI-GA-GROEN (coda-apeldoorn.nl) 
 
 
 
WIST U DAT...? 
 als een kind 15 minuten per dag leest, het 1.000.000 

woorden per jaar leest. 
 een vierjarige die niet voorgelezen wordt gemiddeld zo’n 

1.500 woorden kent. Een vierjarige die wel voorgelezen 
wordt, kent er al gauw 3.500! 

 het regelmatig bezoeken van de bibliotheek een liefde 
voor lezen bij kinderen kan stimuleren 

 kinderen de meeste nieuwe woorden buiten het klaslokaal 
leren. 

 je ook thuis via de website van de bieb boeken en films 
kunt reserveren. En dat je een berichtje krijgt wanneer ze 
in de bibliotheek voor je klaar staan. 

 het lidmaatschap voor de bibliotheek gratis is voor 
kinderen. 

 een kind tot een jaar of acht gemiddeld 800 nieuwe 
woorden per jaar leert. 

 een gemiddelde 12-jarige 17.000 woorden kent. Een 
volwassene kent er tussen de 50.000 en 70.000 

 kinderen die meer lezen, betere resultaten op school 
behalen. En kinderen die regelmatig worden voorgelezen 
over het algemeen beter presteren op school. 

 kinderen die regelmatig een paar bladzijden lezen, zich 
beter kunnen concentreren op school. 

 
 
 

https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/agenda/kinderboekenweek-2022
https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/agenda/kinderboekenweek-2022
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Interactief voorlezen bevordert de leesontwikkeling 
Interactief voorlezen wil zeggen dat het voorlezen van het 
(prenten)boek wordt onderbroken door open vragen en 
gesprekjes. 
 
• Lees het boek eerst zelf een keer door, zodat je weet wat 

je kunt verwachten. 
• Maak je kind vooraf nieuwsgierig naar het boek: Wat zie je 

op de voorkant? Waar zou het over gaan? 
• Speel met je stem en gebruik gebaren die de tekst 

ondersteunen (maar overdrijf niet). 
• Laat je kind tussendoor reageren op het verhaal en stel 

vragen. Praat samen over het verhaal en de plaatjes. 
• Laat je kind op spannende momenten voorspellen hoe het 

verhaal verder zou kunnen gaan. 
• Moeilijke en nieuwe woorden kun je uitleggen tijdens het 

voorlezen. Praat samen na over het verhaal en blader nog 
eens terug. 

• Lees het boek op een ander moment nog eens voor. Uw 
kind leert steeds weer wat nieuws. 

Zorg wel dat de interactie niet de boventoon gaat voeren, zodat 
het verhaal helemaal naar de achtergrond verdwijnt! 
 
 
 
 
Makkelijk Lezen Plein (MLP) 
Niet alle kinderen vinden lezen leuk. Eén op de tien kinderen 
heeft moeite met lezen. De bieb heeft voor al deze kinderen 
een leesoplossing op maat. Zodat ze niet alleen beter gaan 
lezen, maar lezen ook leuk(er) gaan vinden. 
 
Een mooi startpunt is het Makkelijk Lezen Plein (MLP) dat in 
vrijwel elke bieb aanwezig is. Hier zijn de leukste, spannendste 
en makkelijkst te lezen boeken samengebracht. Bijvoorbeeld 
boeken met veel plaatjes of een extra grote letter.  
 
Op het MLP zijn ook digitale hulpmiddelen te vinden zoals 
computers waarvan de toetsenborden extra grote letters 
hebben en zijn er daisyspelers en daisyroms aanwezig. Dit zijn 
gesproken boeken met uitgebreide mogelijkheden (zoals 
bijvoorbeeld het aanpassen van de spreeksnelheid). 
 
Meer informatie? Check www.makkelijklezenplein.nl  

http://www.makkelijklezenplein.nl
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BOEKENTIPS 
Bij de Kinderboekenweek horen ook altijd boeken passend bij 
het thema. Hieronder een aantal voorbeelden: 
 

 
 
 
 

     Groep 1/2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          Groep 3/4 
 
 

 
 
 

 
 
    Groep 5/6 
 

 
 
 
 

 
 
 
           Groep 7/8 
 
 
 
 
 


