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Agenda oktober 
4: Voorstelling groep 7-8 

5: Maandopening 

5: Logopedisch spreekuur 

5-14: Kinderboekenweek 

12:Hoofdluiscontrole 

12: Algemene OR   
vergadering 

17-21: Herfstvakantie  

25-26: Schoolfotograaf 

28: Muziekuitvoering 

31: Lesvrije middag  

 

  

 

 

‘t Zonnewieltje 
                                                                          
Sportdag 
Vanmorgen was het een gezellige 
drukte rondom het schoolgebouw. 
Vandaag was nl. de sportdag voor 
de kleutergroepen; alle kleuters 
hebben vanmorgen verschillende 
sport en spelactiviteiten gedaan. 
De kinderen hebben o.a. een 
stokpaardenestafette gedaan, met 
een parachutedoek een bal in de 
lucht gehouden en op skateboards 
gespeeld. 

Alle groepjes zijn door veel verschillende ouders/verzorgers begeleid en 
zijn vol enthousiasme lekker actief bezig geweest. We willen alle 
hulpouders en de ouderraad bedanken voor hun ondersteuning. 
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Kinderpostzegels 

Deze week zijn de kinderen van de groepen 7/8 gestart met het 
verkopen van de kinderpostzegels. 
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. 
Er is door de kinderen al enorm veel verkocht en we zijn nu al enorm 
trots op de inzet van onze bovenbouwer leerlingen! 
  

Kinderboekenweek 
Volgende week start de kinderboekenweek; uiteraard besteden we daar 
de nodige aandacht aan binnen de school. Ook dit jaar is er vanuit de 
Bruna en de boekenwinkels van Stumpel een mooie actie, waarmee 
jullie ons als ouders/verzorgers kunnen ondersteunen. Met het 
aanleveren van de kassabonnen van gekochte boeken krijgen we als 
school een tegoed bij deze boekenwinkels. We hopen dat jullie ons 
hierbij willen ondersteunen; in de bijlagen vinden jullie hier verdere 
informatie over. 

In ’t zonnetje 
Deze week heeft juf Alice de pensioengerechtigde leeftijd behaald. Het 
is heel bijzonder om te zien met hoeveel enthousiasme en passie Alice 
nog steeds werkzaam is binnen onze school.                                          
Gelukkig hoeven we geen afscheid te nemen, want Alice blijft nog 2 
ochtenden per week werkzaam binnen de school. Uiteraard hebben we 
Alice als team wel even in ’t zonnetje gezet. 
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Theatervoorstelling 

Aanstaande dinsdag gaan de kinderen van de groepen 7/8 lopend naar 
de voorstelling “90’s versus 20’s”. De voorstelling is in de schouwburg 
en duurt van 10.30 uur tot 11.30 uur; de kinderen kunnen hierdoor iets 
later thuis zijn voor de lunch. 
 

Algemene ouderraadsvergadering 

Op woensdag 12 oktober a.s. om 20.00 uur vindt de jaarlijkse algemene 
ouderraadsvergadering plaats. Dan wordt de jaarrekening 
gepresenteerd en de hoogte van de ouderbijdrage voor dit schooljaar 
vastgesteld. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen aan de leden 
van de ouderraad. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan ontvangen wij graag 
uiterlijk vrijdag 7 oktober a.s. uw aanmelding via 
zonnewiel.ouderraad@gmail.com. Wilt u graag weten wat de ouderraad 
allemaal doet en waar uw bijdrage aan besteed wordt? Kijk dan eens 
naar onze presentatie op https://zonnewiel.nl/over-onze-
school/ouderraad 
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