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Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Op school zitten we midden in een periode van toetsen, analyseren, 
plannen maken en portfolio’s schrijven. Ondertussen zijn ook de 
voorbereidingen voor het carnavalsfeest in volle gang en kijken we uit naar 
een gezellig feestje. In deze memo informeren we u over de geplande 
activiteiten rondom carnaval. Verder kunt u op pagina 3 nader kennismaken 
met onze medezeggenschapsraad (MR).  
 
We geven u in deze Zonnewijzer ook een inkijkje in de voorleesmixen die 
geregeld georganiseerd worden en u ziet onder andere een reminder voor 
de ouderavond over de Kanjertraining. Zien we u ook? 
 
Vriendelijke groet, 
Niels Tiemessen en Laura Wezenberg 
 
 
 
 
 
 
 
Alaaf! 
Op vrijdag 17 februari 2023 is het weer zo ver, carnaval op de 
Zonnewende! Het belooft een gezellige dag te worden met veel dansen, 
hossen en natuurlijk ‘The Z-Factor’ door de bovenbouwgroepen. Zij zullen 
gaan strijden om de wisselbeker en een taart. Net als voorgaande jaren 
vieren we carnaval op de eigen locatie. 
 
We starten de dag gezellig met een feestelijk muziekje op het plein. Om 
8:30uur bent u van harte welkom om te komen kijken en gezellig mee te 
doen. 
 
Om alvast een beetje warm te draaien zijn er in aanloop naar carnaval vier 
thema dagen (hier mogen de leerlingen aan meedoen, niks is verplicht): 
Maandag 13 februari: Hoedjes dag 
Dinsdag 14 februari: Twee verschillende schoenen dag 
Woensdag 15 februari: Gekke haren dag 
Donderdag 16 februari: Pyjama dag 
 
We willen benadrukken dat de leerlingen geen confetti mee mogen nemen 
en/of gewelddadige attributen zoals zwaarden, messen, pistolen e.d. Bij de 
onderbouw is het aan te raden om ook geen losse attributen mee te geven 
omdat dit zoek kan raken en/of stuk kan gaan. 
 
Wij hopen dat het carnavalsfeest ook dit jaar weer een groot succes gaat 
worden. 
 
Groetjes van de carnavalscommissie  
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Reminder ouderavond Kanjertraining 
Op De Zonnewende staat ‘het geluk van het kind’ centraal. Om de sociaal 
emotionele ontwikkeling van onze kinderen goed te begeleiden en te 
stimuleren, hebben wij op De Zonnewende gekozen voor de 
Kanjertraining.   
 
Bent u ook zo benieuwd 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 over 
de Kanjertraining. Op deze avond zullen wij de beginselen van 
de Kanjertraining uitleggen. Ook wordt er uitgelegd hoe Kanjer bij ons op 
school vormgegeven wordt.   
 
Wanneer:  22 maart  
Tijd:   Vanaf 19.30 is de deur open en staat de koffie en thee klaar.   
                    De avond start om 19.45 op locatie de Keerkring.  
 
Meldt u zich ook aan? 
Via Parro is een activiteit aangemaakt waar u zich kunt aanmelden, we 
rekenen erop velen van jullie deze avond te ontmoeten.   
 

 

Voorleesmix 
Het hele jaar door worden er voorleesmixen georganiseerd. Tijdens een 
voorleesmix zijn groepen aan elkaar gekoppeld en lezen zij samen. De 
voorleesmixen hebben een thema waardoor er vaak verschillende soorten 
boeken worden gelezen. Leesboeken, stripboeken, sprookjesboeken, 
informatieboeken, van alles komt voorbij. Deze boeken worden van huis 
meegenomen.  
 
Reacties van kinderen op de voorleesmix: 
“De voorleesmix vind ik leuk, omdat je zelf mag voorlezen maar ook wordt 
voorgelezen.” – Wouter, groep 4. 
 

“Ik vind de voorleesmix heel leuk, omdat als je 
aan kleinere kinderen mag voorlezen, ze je vol 
verwondering aankijken.” - Asra, groep 7. 
 
‘’Ik vind de voorleesmixen super leuk want je 
kan zien hoe anderen lezen en je kan zelf ook 
voorlezen. Je hebt elke keer iemand anders 
en dat is ook super leuk, want dan kan je 
iemand een beetje leren kennen.’’ -Kate, 
groep 8.  

 
De eerstvolgende voorleesmix is op dinsdag 7 februari. Het thema is dan: 
leesboeken en prentenboeken. 
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Medezeggenschapsraad (MR) 
 
Wat doet de MR zoal?  
In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel 
vertegenwoordigd. De MR praat mee, geeft advies en beslist mee over 
zaken die de school aangaan, zoals arbo en veiligheid, schoolbeleid en 
personeelszaken. De MR heeft ook zitting in de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle basisscholen van de 
Veluwse Onderwijsgroep vertegenwoordigd. Frank Holtman (leerkracht) zit 
namens de Zonnewende in de GMR.  
 
Elke zes weken komt de MR bijeen om over actuele zaken te praten. Een 
van de directeuren van De Zonnewende is een gedeelte van de 
vergadering aanwezig zodat de MR op de hoogte is van alle relevante 
ontwikkelingen. De MR denkt mee met de schoolleiding en geeft 
adviezen. Met betrekking tot sommige onderwerpen heeft de MR zelfs 
instemmingsrecht.  
 
Leden van de MR worden voor vier jaar benoemd. De vergaderingen zijn 
openbaar, u bent daar van harte welkom. 
 
Huidige leden van de MR 
Aloys Ruiter, voorzitter en ouder (locatie Keerkring)  
Robbert Adema, ouder (locatie Ravelijn) 
Jan Postma, ouder (locatie Ravelijn) 
Rosanne Wijngaards, leerkracht (locatie Ravelijn)  
Cengiz Palabiçak, ouder (locatie Ravelijn)  
Annelies Jasper, leerkracht (locatie Ravelijn)  
Frank Holtman, leerkracht (locatie Keerkring) 
Sylvan de Weert leerkracht (locatie Keerkring) 
 
Meer weten over onze werkzaamheden? 
Neem dan contact op met mr@kbsdezonnewende.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het zonnetje! 

We zetten meneer van 

der Meulen, vrijwilliger 

tuinonderhoud locatie 

Ravelijn graag in het 

Zonnetje! Hij heeft een 

lintje mogen ontvangen 

voor zijn jarenlange 

inzet als vrijwilliger bij 

muziekvereniging DAP.  

 

Fietsenstalling  

Op de locatie Keerkring 

is de ruimte voor fietsen 

beperkt. Wilt u er alert 

op zijn dat kinderen de 

fietsen netjes in de 

rekken plaatsen? Woont 

u in de buurt van 

school? Dan is het fijn 

als u lopend naar school 

komt.   

 

mailto:mr@kbsdezonnewende.nl
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Leerlingenraad 
De leerlingenraad bestaat uit de klassenvertegenwoordigers van groep  
5 t/m 8. Twee leerkrachten sluiten daarbij aan. Dit schooljaar zijn dat juf 
Joke op de Ravelijn en juf Channa op de Keerkring. In de leerlingenraad 
worden de klassenvertegenwoordigers betrokken bij de gang van zaken 
op onze school. De leerlingen van de leerlingenraad mogen meedenken 
en meebeslissen. Zij zijn de stem van leerlingen naar de leerkrachten en 
directie, maar ook andersom.  
 
De eerste vraag die de leerlingenraad meeneemt naar de klas is een 
vraag over leesboeken voor de bovenbouw. Ook hangen ze een lijst op in 
de klas waar de kinderen vragen en tips over ons onderwijs op De 
Zonnewende op kunnen schrijven.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorstellen juf Nelleke Brocken 
Graag wil ik me even voorstellen. 
Mijn naam is Nelleke Brocken en ik ben 66 jaar. Tot de zomervakantie 
mag ik een dag in de week de instroomgroep doen op de Ravelijn. Dat is 
de woensdag. Wat een feestje vind ik dat! 
 
Ooit ben ik begonnen als kleuterleidster (in 1977) Ik heb 
allerlei mogelijke werkplekken met kinderen gehad. Op 
dit moment werk ik naast de instroomgroep ook nog 3 
dagen als onderwijsbegeleider bij het SWV passend 
onderwijs in Apeldoorn. In de zomervakantie mag ik met 
pensioen, maar eerst ga ik nog genieten van de kleuters 
en de collega’s op de Zonnewende. Wie weet tot ziens! 
Nelleke Brocken 
 
 
Voorlezen: Wist u dat? 
Kinderen die 5-10 minuten elke dag worden voorgelezen een voorsprong 
krijgen op verschillende vlakken? Natuurlijk in taalvaardigheid. Maar het 
prikkelt ook de fantasie én het luistervermogen. Als ouder ken je je eigen 
kind natuurlijk het beste, zoek daarom naar voorleesboeken die passen bij 
je kind. Ook in de bovenbouw is voorlezen naast een heel zinvol vooral 
ook een heel fijn moment waar in je echt even de aandacht voor elkaar 
hebt. 
 
Meer weten? Klik dan hier om meer te lezen over het vinden van 
voorleesboeken die bij jouw kind passen.  

https://www.bibliotheek.nl/in-de-bibliotheek/nu-in-de-bibliotheek/fantasierijk/welk-boek-past-bij-jouw-kind.html

