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Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Na 2 weken kerstvakantie zit de eerste schoolweek van 2023 er inmiddels 
weer op! Met dank aan de ouderraad en hulpouders zijn alle 
kerstversieringen weer opgeruimd en hebben collega’s de themahoeken  
aangepast aan het thema ‘winter’. De komende periode zullen er cito-
toetsen worden afgenomen en worden de portfolio’s gemaakt. In deze 
Zonnewijzer leest u meer informatie over de toetsafname, en ook over de 
oudergesprekken die zullen volgen. Tevens attenderen we u op een 
ouderavond over Kanjertraining zodat u die datum alvast in uw agenda kunt 
noteren.  
 
Vriendelijke groet, 
Niels Tiemessen en Laura Wezenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezigheid Margriet Biewenga 
 
Eerder hebt u kunnen lezen dat Margriet ging starten met re-integreren. 
Wegens een hele ongelukkige val is zij fysiek beperkt geraakt waardoor het 
re-integreren niet meer ging. Het is goed te melden dat Margriet in januari 
weer kan starten met re-integreren. 
Er is in afstemming tussen het bestuur en Margriet besloten dat zij niet op 
de Zonnewende gaat re-integreren. De re-integratie pakt zij op een andere 
school op. Laura Wezenberg en Niels Tiemessen blijven in de tussentijd de 
directie vormen op de Zonnewende. 

Om te onthouden 

 

16 januari 2023 

OR-vergadering 

 

3 februari 2023 

Zonnewijzer 6 

 

8 februari 2023 

Inschrijven ouder-

gesprekken 

 

24 februari 2023 

Carnaval  

 

27 februari –3 maart 

Voorjaarsvakantie  

 

6 maart 2023 

Studiedag,  

Alle leerlingen vrij 

 

8 maart 2023 

Portfolio mee  

 

9-15 maart 2023 

Oudergesprekken 

 

22 maart 2023 

Ouderavond Kanjertrai-

ning  
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Citotoetsen Leerling in Beeld 
 
Om de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen te volgen nemen we 
2x per jaar cito-toetsen af. Vanaf dit schooljaar zullen we gebruik maken 
van de nieuwste versie van Cito genaamd 'Leerling in Beeld'. We starten 
hier aankomende week mee.  
 
De leerlingrapportages die vanaf groep 3 in het portfolio mee gaan zullen 
er iets anders uit komen te zien. Het grootste verschil zit erin dat de focus 
ligt op de groei van de individuele leerling. In het volgende portfolio vindt u 
een begeleidend schrijven over de nieuwe rapportages.  
 
Een aantal voordelen van de nieuwe toetsen op een rijtje: 
- Kortere toetsen 
- Mogelijkheid tot digitaal toetsen  
- Digitale toetsen zijn adaptief 
- Nieuwe rapportages waarin de focus ligt op groei van de individuele   
  leerling.  
 
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan de leerkracht.  
 
 
 
 
 
 
 

Oudergesprekken  
 
Woensdag 8 maart krijgen de leerlingen hun portfolio mee naar huis. 
Vanaf donderdag 9 maart vinden de oudergesprekken plaats. Dit keer zijn 
de oudergesprekken 10 minuten en in de groepen 1 t/m 6 alleen voor 
ouders. In groep 7 zijn het kind-oudergesprekken (15 minuten). De 
groepen 8 krijgen een aparte uitnodiging voor begin februari.   
Vanaf woensdag 8 februari om 16.00 uur kunt u zich via 
parro inschrijven.  Ouders met meerdere kinderen bij ons op school 
kunnen twee dagen eerder al de gesprekken plannen, vanaf maandag 6 
februari om 16.00 uur. 
 
 
Verkeerssituatie  
 
Helaas ontvangen we nog geregeld klachten van ouders en 
buurtbewoners over de verkeersveiligheid en het parkeren rondom de 
gebouwen. We willen u nogmaals dringend verzoeken auto’s te parkeren 
in de vakken en uw snelheid aan te passen rondom de scholen. Zo blijft 
het voor buurtbewoners mogelijk om hun eigen oprit te verlaten en onze 
kinderen kunnen veilig naar school fietsen.  
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Ouderavond Kanjertraining  
 
Bent u ook zo benieuwd naar wat we nou eigenlijk doen bij de 
Kanjertraining? Of hoe het zit met de verschillende kleuren petten en het 
spreken van de Kanjertaal? Op 22 maart organiseren we een ouderavond 
hierover! Op deze avond zullen wij de beginselen van de Kanjertraining 
uitleggen. Ook wordt er uitgelegd hoe Kanjer bij ons op school 
vormgegeven wordt.  
 
Datum:  22 maart 
Tijd:   inloop vanaf 19.30, start avond 19.45 
Locatie:  Keerkring  
 
Deze ouderavond heeft een aantal jaren geleden ook plaatsgevonden. 
Enkele reacties van ouders toen: 
 
"Het onderwerp werd op een informele en educatieve wijze gebracht, 
onder andere door groepsopdrachten." 
 
"Ook wij als ouders werden onderworpen aan opdrachten, eerst wat 
geschrokken gezichten. Maar..... al met al toch leuke, grappige 
opdrachten die uiteindelijk door alle ouders enthousiast werden 
meegedaan". 
 
De aanmeldlink zal binnenkort via Parro gedeeld worden.  

 
Actie speelgoedbank 
 
Wauw, wat veel speelgoed is er weer ingezameld!! Voor het vijfde 
achtereenvolgende jaar hebben we weer een paardentrailer vol speelgoed 
naar de opslag van de Speelgoedbank Apeldoorn "De Schatkist" gebracht. 
Met grote dank aan alle leerlingen en ouders voor het doneren van al het 
speelgoed! En ook dank aan het OR-team met o.a Sharon, Natascha, 
Maarten, Anouk en Mariska voor het uitzoeken, inpakken en vervoeren 
van al het speelgoed.   
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