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Agenda september 
6: Jaaropening 

6: MR vergadering 

7: OR vergadering 

12: Sportdag groep 5/6 

13: Info avond groep 1-4 

15: Info avond groep 5-8  

19: Studiedag  

23: Maandsluiting 

30: Sportdag groep 1/2 

30: Lesvrije middag 

 

  

 

 

‘t Zonnewieltje 
                                                                           
We zijn weer begonnen! 

Na een goede 
voorbereidingsweek was het 
heel fijn om deze week weer 
alle kinderen te 
verwelkomen op school.                                                         
De eerste weken staan altijd 
in het teken van het 
kennismaken en de 
groepsvorming. Alle 
leerkrachten besteden hier 
in de groep op verschillende 
momenten aandacht aan. 
Het is natuurlijk best weer 
even spannend als je nieuwe 
klasgenootjes hebt en 
misschien ook wel weer 

even moet wennen aan je nieuwe meester of juf. Het is fijn om te 
merken dat de sfeer in alle groepen al direct heel positief aanvoelde. 

Uiteraard is het ook weer 
heel gezellig om veel 
ouders en verzorgers te 
spreken; we kijken 
ernaar uit om er samen 
met jullie een goed jaar 
van te maken en hopen 
dat we ook dit jaar weer 
geregeld een beroep 
kunnen doen op jullie 
ondersteuning bij alle 
activiteiten. 
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We willen graag nog even jullie 
aandacht vragen voor de 
volgende 2 punten:  

x Zorg ervoor dat uw 
kind op tijd in de klas 
aanwezig is. De 
schooldeuren gaan om 
08.20 uur open en het 
is echt de bedoeling dat 
de lessen om 08.30 uur 
kunnen starten. Om 
een rustige start te 
hebben in de groep is 
het belangrijk dat 
iedereen op tijd 
aanwezig is. 

x Na schooltijd gaan de groepen 3 en 4 uit het grijze gebouw via 
de hoofdingang naar buiten. De leerkrachten lopen met de 
kinderen mee naar buiten. Om goed overzicht te hebben vragen 
we jullie om voldoende afstand te houden tot de ingang. 

Jaaropening 
Aanstaande dinsdag is de jaaropening. Ook dit schooljaar hebben we 
een bijzondere activiteit, waarmee we het jaar openen. Er is een 
theatervoorstelling; deze wordt voor de kinderen opgevoerd in de 
gymzaal. Er is een voorstelling om 10.30 uur en een voorstelling om 
13.15 uur. ’s Morgens komen we ook nog even kort bij elkaar met de 
kinderen om het jaar te openen en voor alle jarigen te zingen. Er 
kunnen helaas geen ouders aanwezig zijn bij de voorstellingen. De 
gymlessen zullen deze dag buiten plaatsvinden. 

Hoofdluiscontroles 
 
Deze week heeft de eerste hoofdluiscontrole plaatsgevonden. Uiteraard 
zijn ouders/verzorgers van kinderen, waarbij hoofdluis is geconstateerd, 
direct op de hoogte gebracht. 
Het is fijn als u ook thuis geregeld uw kind controleert, zodat we ook dit 
schooljaar weer de aanwezigheid van hoofdluis zoveel mogelijk 
proberen te beperken.                                                                                      
We zijn nog op zoek naar ouders die ons kunnen helpen bij de 
controles; mocht u interesse hebben dan kunt u zich aanmelden via 
zonnewiel.luizencontrole@gmail.com 
 

 
 
Contactgegevens 

 
 

KBS ’t Zonnewiel 
Bongerdstraat 4 
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Schoolbibliotheek 
Uiteraard gaat binnenkort onze schoolbibliotheek weer open, zodat alle 
kinderen een leuk boek kunnen kiezen om in te lezen. 
Als school werken we samen met de openbare bibliotheek, waardoor de 
kinderen ook daarvan automatisch lid zijn. 
Dit betekent wel dat de NAW gegevens van uw kind ook gedeeld 
worden met de openbare bibliotheek. 
Mocht u hiervoor geen toestemming verlenen dan kunt u dit melden 
via: info@zonnewiel.nl 
 
Informatieavonden 
Op dinsdag 13 september en donderdag 15 september zij de jaarlijkse 
informatieavonden. 
Op deze avonden wordt u door de groepsleerkrachten geïnformeerd 
over het onderwijsaanbod van het specifieke leerjaar, de wijze waarop 
we het onderwijs organiseren en vormgeven, de activiteiten die 
plaatsvinden en de groepsafspraken.  
We hopen u deze avond te mogen begroeten; hieronder vindt u de 
exacte tijden: 
 
Dinsdag 13 september 
18.30 uur Informatieavond groepen 1/2 
19.30 uur Informatieavond groepen 3 en 4 
 
Donderdag 15 september 
18.30 uur Informatieavond groepen 7/8 
19.30 uur Informatieavond groepen 5/6 
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