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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 
                                                                          
Maandsluiting 
Vandaag waren de 
eerste 
maandsluitingen van 
dit schooljaar. Deze 
week is er door de 
verschillende groepen 
hard geoefend om een 
leuk optreden te 
verzorgen.                                                                                               
Het blijft voor alle 
kinderen altijd bijzonder en toch ook best wel een beetje spannend om 

op het podium te 
mogen staan. Kinderen 
groeien hier enorm van 
en daarnaast is het heel 
waardevol om op deze 
wijze als 
“gemeenschap” 
aandacht voor elkaar te 

hebben. Fijn dat er vandaag ook weer zoveel ouders/verzorgers 
aanwezig waren bij de vieringen. 

We hebben kunnen genieten van allerlei bijzondere optredens, 
waaronder een toneelstuk over een speciale kwallenschool, liedjes uit 
onze digitale muziekmethode 1,2,3 Zing en er zijn brieven aan idolen 
voorgelezen. 
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Kinderpostzegels 

Volgende week gaat de  
kinderpostzegelactie weer van start.  
De opbrengst van de  
Kinderpostzegelactie 2022 is 
bestemd voor kinderen die zó veel 
aan hun hoofd hebben dat ze 
vastlopen op school.  
Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars meegemaakt. Het 
lukt deze kinderen niet het beste uit zichzelf te halen.  
Stichting Kinderpostzegels geeft ‘wind mee’ en helpt deze kinderen met 
begeleiding of een speciale training, zodat ook zij weer met een vrij 
hoofd naar school kunnen. 
De groepen 7/8 doen mee met deze actie. Zij mogen vanaf woensdag 
28 september 12.00 uur de postzegels gaan verkopen. De kinderen van 
deze groepen zijn daarom op deze dag een half uur eerder vrij. 
 
Goede doel 
Ook dit schooljaar willen we ons weer inzetten voor aapje Seine.            
Met de opbrengst van onze school ondersteunen we Stichting Aap om 
hun werk zo goed mogelijk te doen. In alle groepen staan de 
spaarpotjes weer en we hopen ook dit jaar op een mooie bijdrage 
namens ons allemaal. Bedankt alvast voor jullie bijdrage! 

Lesvrije middag 
Aanstaande vrijdag 30 september hebben we een lesvrije middag; alle 
kinderen zijn dan vanaf 11.45 uur vrij.                                                               
Op deze middag zijn alle scholen van ons bestuur gesloten i.v.m. het   
25-jarig bestaan van de SKO. 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
Contactgegevens 

 
 

KBS ’t Zonnewiel 
Bongerdstraat 4 

1326 AB Almere 

036-5376558 

www.zonnewiel.nl 

info@zonnewiel.nl 
 

http://www.zonnewiel.nl/

