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Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Aanstaande maandag 5 december sluiten we samen met de kinderen een 
leuke, intensieve en soms spannende periode af met een bezoek van 
Sinterklaas. In de vorige Zonnewijzer van 4 november heeft u hier meer 
over kunnen lezen.  Vanaf 6 december zal de school in kerstsfeer gebracht 
worden. In deze Zonnewijzer leest u alles over de geplande 
kerstactiviteiten.  
 
Naast het kerstfeest staan we de komende periode ook stil bij 
maatschappelijke thema’s. Zo start 6 december de speelgoedinzameling 
waarover u verderop in deze Zonnewijzer meer leest, en staan we in 
dezelfde week op Paarse Vrijdag (9 december) stil bij het thema ‘kunnen 
zijn wie je bent’. Hieronder leest u meer hierover.  
 
We willen u ook nog attenderen op de gemaakte schoolfoto’s. Tot en met 
maandag 5 december krijgt u de groepsfoto gratis bij uw bestelling.  
 

Vriendelijke groet, 
 
Laura Wezenberg en Niels Tiemessen 
 

Paarse Vrijdag 
Op Paarse Vrijdag wordt gevierd dat iedereen uniek en 
anders is en dat je jezelf mag zijn!  In Zonnewijzer 2 
heeft u al kunnen lezen dat De Zonnewende in het 
kader van burgerschap en diversiteit op 9 december stil 
zal staan bij Paarse vrijdag. Vanuit onze missie kiezen 
we ervoor om Paarse vrijdag op te hangen aan de 
slogan ‘Kunnen zijn wie je bent’. Op de Zonnewende 
staat het geluk van alle kinderen centraal en daar 
werken we het hele jaar aan o.a. met behulp van de 
Kanjertraining. Alle klassen besteden op 9 december 
aandacht aan jezelf mogen zijn en dat iedereen erbij hoort! 

 

Actie Speelgoedbank  
Wegens groot succes de afgelopen vier jaar, zullen we ook dit jaar weer 
een speelgoedinzameling houden voor de speelgoedbank De Schatkist in 
Apeldoorn. Dit doen wij traditiegetrouw na de Sinterklaasviering en dat is dit 
jaar van dinsdag 6 t/m vrijdag 9 december. De kinderen kunnen (evt. met 
uw hulp) het speelgoed binnen neerzetten in de hallen. Daarnaast zijn er 
dagelijks ook leden van de OR aanwezig voor vragen. Zij gaan het 
speelgoed sorteren en verpakken voor transport naar de Speelgoedbank. 

Let op:  
• graag alleen herbruikbaar speelgoed  
• het ziet er nog goed uit  
• het is compleet  
• het is leuk om te krijgen  
• kinderboeken zijn ook heel welkom  
• knuffels kunnen niet gedoneerd worden  

We hopen dat jullie weer in groten getale mee kunnen doen hieraan! 
 
Namens de OR, Natascha, Sharon en Maarten 
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Kerst 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De voorbereidingen voor kerst zijn alweer in volle gang. Via deze brief 
willen we u op de hoogte brengen van alle geplande activiteiten en 
benodigdheden om er een mooi kerstfeest van te maken. 
 

Donderdag 22 december. 
Deze dag staat volledig in het teken van kerst! De kinderen worden op de 
normale tijd op school verwacht. Deze dag mogen de kinderen feestelijk 
gekleed naar school toe komen. Ze nemen deze dag hun gebruikelijke 
tienuurtje en lunch mee naar school. Overdag hebben we een kerstviering 
waarbij het kerstverhaal verteld wordt door een bovenbouwgroep. De 
geplande kersttocht door de wijk kan helaas niet doorgaan doordat er te 
weinig aanmeldingen waren van ouders. De OR zorgt voor een 
knutselactiviteit om in de klas te kunnen maken. ‘s Avonds hebben we een 
kerstdiner, waarbij iedere leerling een gerecht meeneemt. Gelieve bord en 
bestek uiterlijk donderdagochtend laten meenemen, zodat we de tafels 
mooi kunnen dekken. 

 
’s Avonds verwelkomt het team iedereen op het schoolplein om 17:45 uur. 
Aansluitend starten wij om 18:00 uur in de klas met het kerstdiner.  

Zoals voorgaande jaren komt er op maandag 12 december een intekenlijst 
bij de klas te hangen waarop u zich in kan tekenen voor een gerecht. Bij 
het diner krijgen de kinderen vanuit school wat te drinken. Om 19:00uur 
mag u uw kind ophalen in de klas.  

 
Vrijdag 23 december 
Op deze dag mogen de kinderen die dat willen naar school in 
kerstkleding. Dit kan zijn een kersttrui, leuke accessoires etc. 
 

Waar moet u aan denken: 

 

Kerstkaarten 
Het geluk van ieder kind staat bij ons op De Zonnewende centraal. 
Iedereen hoort er daarom bij! We kiezen er daarom voor dat als je een 
kerstkaart wilt geven aan je klasgenootjes, dat je er dan eentje geeft aan 
de hele klas. We wensen elkaar allemaal een hele fijne kerst op die 
manier! 
 
Kerstspullen 
Mocht u nog kerstpullen hebben waarmee u niets doet (zoals kerstballen, 
lichtjes, slingers etc.) denkt u dan aan school? Inleveren mag bij 1 van de 
leerkrachten van de kerstcommissie. 

Tot slot wensen wij u alvast prettige feestdagen. 
 
De kerstcommissie,  
Leerkrachten: juf Daphne, juf Kim, meester Sylvan en meester Frank. 
OR leden: Suzanne, Ruby en Sharon. 

Datum en tijdstip Meenemen (alles voorzien van naam) 

Maandag 12 december Intekenen gerecht Kerstdiner 

Donderdag 22 december Ochtend en middag: beker, bestek en 

bord mee 

Kerstdiner van 17:45u tot 19:00u. 

Vrijdag 23 december Kerstkledingdag  
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Onze portfolio’s: een vernieuwd rapport 
Vernieuwd rapport  

In Zonnewijzer 10 van vorig schooljaar, heeft u kunnen lezen dat de 
kinderen dit schooljaar een nieuw rapport krijgen. Dit rapport noemen we 
vanaf nu een portfolio en ziet er anders uit dan u gewend bent. Naast dat 
de leerkracht wat over uw kind vertelt in het portfolio, is er nu ook ruimte 
voor de kinderen om wat over zichzelf te schrijven en over de groei die ze 
door hebben gemaakt.  

Onze visie 

Op De Zonnewende staat geluk van het kind centraal. Wat ons betreft 
hangt dit samen met het goed kijken naar de ontwikkeling van kinderen. 
Een cijfer of beoordeling zegt weinig over de ontwikkeling van een kind. 
Belangrijker vinden we het om te delen met kinderen en ouders waar een 
kind in is gegroeid en waar hij/zij nog een beetje hulp bij nodig heeft. 
Tijdens de oudergesprekken gaan we hier vervolgens met elkaar over in 
gesprek. Tijdens onze lessen richten wij ons samen met de kinderen ook 
op ‘de taal van ontwikkeling’.  Een logische stap is dan ook dat het rapport 
hierbij aansluit.  Een rapport dat zich richt op de ontwikkeling van uw kind. 

Wat betekent dit in praktische zin 

De kinderen zullen dit jaar een ‘portfolio’ ontvangen waarin de leerkracht 
stukjes tekst schrijft over de doorgemaakte ontwikkeling van uw kind. 
Deze stukjes tekst zullen gaan over bijvoorbeeld Daltonvaardigheden, 
werkhouding en over de cognitieve vakken (taal, rekenen, etc.). Vanaf 
groep 5 zal elk kind ook zelf stukjes gaan schrijven voor zijn/haar portfolio. 
Zo maken we er samen met de kinderen een mooi document van waarin 
de kinderen in staat worden gesteld te ‘ontdekken, groeien en stralen’. 

Groep 3 
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