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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 

13: Sportdag groep 7/8 

15: Info avond groep 5-8  

19: Studiedag  

23: Maandsluiting 

30: Sportdag groep 1/2 

30: Lesvrije middag 

 

  

 

 

‘t Zonnewieltje 
                                                                           
Jaaropening 
De eerste 2 
schoolweken zitten erop 
en we kijken terug op 
een goede start.                                                                                                             
Afgelopen dinsdag 
hebben we het 
schooljaar officieel 
geopend met alle 
kinderen. ’s Morgens zijn we kort bij elkaar geweest om o.a. te zingen 
voor alle jarigen uit de maanden juli, augustus en september en juf 
Manya en meester Sergio hebben een korte wens uitgesproken voor het 
nieuwe schooljaar.  

Later op de dag hebben we allemaal gekeken naar de 
theatervoorstelling “Dolfinarium” opgevoerd door theaterduo Hilaria.   
In de gymzaal was een enorm bassin opgebouwd en in de voorstelling 
hebben we kunnen genieten van allemaal spectaculaire kunsten van de 
verschillende zeezoogdieren; achteraf bleken deze allemaal van 
schuimrubber te zijn gemaakt. Het was een geweldige voorstelling, 
waarin heel veel interactie zat met het publiek en enkele kinderen 
mochten zelfs een rol vervullen. Prachtig om de verwondering en het 
plezier te zien bij alle kinderen. Een mooi begin van dit nieuwe 
schooljaar! 
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Sportdagen groepen 5/6 en 7/8 
Komende week zijn de sportdagen van de groepen 5/6 en 7/8. Op 
maandag gaan de kinderen van de groepen 5/6 naar de 
atletiekvereniging en op dinsdag zijn de groepen 7/8 aan de beurt. 
Heel fijn dat we genoeg hulpouders hebben gevonden. 
Let op: De kinderen hebben op de dag van hun sportdag een 
continurooster en zijn dan om 14.30 uur vrij! 

Penningmeester 
Zoals jullie waarschijnlijk weten hebben we een betrokken ouderraad, 
die ons ondersteunt bij het organiseren van allerlei activiteiten. De 
functie van penningmeester binnen de OR is daarbij erg belangrijk.            
De huidige penningmeester zal deze taak de komende jaren nog blijven 
invullen. Om naar de toekomst toe een goede overdracht te hebben zijn 
we nu al op zoek naar iemand, die deze rol in de komende jaren wil 
overnemen. Hij/zij kan dan het komende jaar(en) al meedraaien met 
onze huidige penningmeester. 

Mocht u interesse hebben dan kunt u zich aanmelden via: 
zonnewiel.penningmeester@gmail.com 

 

Reminder: Informatieavonden 

Op dinsdag 13 september en donderdag 15 september zijn 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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Intern begeleiders 

Als school beschikken we over 2 ervaren intern begeleiders. Zij zijn 
tijdens de komende informatieavonden ook aanwezig. 
Diana Dashorst is onze IB’er voor de groepen 1 tot en met 4 en Mariette 
Heitlager voor de groepen 5 tot en met 8.  
De intern begeleiders hebben een rol in de blijvende ontwikkeling van 
de kwaliteit van het onderwijs; zowel op leerling-, groeps- als 
schoolniveau.   
Zij ondersteunen de leerkrachten in de zorg voor de kinderen die wat 
extra’s nodig hebben. Soms schuiven zij bij een gesprek tussen ouders 
en leerkracht aan. Misschien heeft u al eens kennis met hen gemaakt; 
spreekt u ze anders gerust aan als u ze tegenkomt. 

 
Leesplezier 
Boekentip van Juf Diana 
Pax - Sarah Pennypacker 
 
Dat dit prachtige boek populair is, is wel duidelijk: het staat op onze 
wensenlijst voor de schoolbieb, maar is nergens leverbaar! Toch is het 
een aanrader voor de bovenbouwers. Op naar de openbare 
bibliotheek, daar is het boek wel te vinden! 
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