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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 
                                                                          
Kinderboekenweek 
Deze week is de Kinderboekenweek 
van start gegaan; dit jaar is het 
thema Gi-Ga-Groen. We hebben de 
kinderboekenweek afgelopen 
woensdag tijdens de maandopening 
geopend met een ontzettend leuk 
toneelstuk over een eekhoorn die 
steeds bezorgd was over het 
verdwijnen van alle blaadjes aan 
“zijn boom”. 

Meester Martin heeft daarna alvast iets verteld over de diverse 
activiteiten die gaan plaatsvinden. Er staan ook dit jaar weer 
boekenkraampjes met alle nieuwe en bekroonde boeken, de kinderen 
doen weer mee aan de wedstrijd voor de gouden griffel en penseel, er is 
heel veel aandacht voor de promotie van diverse boeken en na het 
grote succes van afgelopen jaar verschijnen er ook dit jaar weer filmpjes 
van de masked readers.                                                                                
Uiteraard kunnen jullie hier in het volgende Zonnewieltje nog meer over 
lezen. 
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Goede doel 

Tijdens de maandopening hebben we ook bezoek gekregen van een 
medewerker van stichting Aap. Hij heeft verteld over ons adoptie-aapje 
Seine en alle andere apen, die zij opvangen en verzorgen. 
Indrukwekkend om te horen welke misstanden zij soms tegenkomen en 
de wijze waarop zij deze apen opvangen. 
Ook dit jaar zullen we aapje Seine en stichting Aap weer steunen; in alle 
groepen staat een spaarpotje en we hopen ook gedurende dit jaar weer 
een mooi bedrag te verzamelen met elkaar. 
 
Corona 

Vanuit het kabinet is aan alle scholen gevraagd om zich voor te bereiden 
op diverse scenario’s m.b.t. een toename van de Corona-pandemie. 
De uitwerking van deze scenario’s hebben we onlangs met instemming 
van onze MR vastgesteld. 
 
Op dit moment bevinden we ons in het scenario donkergroen en dit 
betekent dat er vooral aandacht is voor de basismaatregelen, zoals het 
geregeld wassen van de handen, zorgen voor goede ventilatie en het 
hoesten in de elleboog. 
Er zijn verder op dit moment geen andere beperkende maatregelen 
binnen de school van kracht. 
We monitoren op dit moment al wel het aantal positief geteste 
leerlingen. We versturen op dit moment geen bericht naar alle 
ouders/verzorgers van een groep als er een leerling positief is getest.  
Op het moment dat er 3 of meer leerlingen uit één groep tegelijk 
positief getest zijn dan heeft dit geen consequenties, maar dan zullen 
we de ouders/verzorgers van die betreffende groep wel informeren. 
 
Mochten we in een ander scenario terecht komen en er andere 
beperkende maatregelen van kracht zijn dan informeren we jullie hier 
uiteraard over via ’t Zonnewieltje.   
 

Digitale jaarkalender 
                                                                                                                                                       
Bij de start van het schooljaar ontvangen jullie altijd de papieren 
kalender van ons. Inmiddels is ook de digitale kalender op de website 
weer up to date. U kunt deze vinden via onderstaande link: 
https://zonnewiel.nl/jaarkalender/  
 
Op de online kalender vindt u alle activiteiten, die ook op de papieren 
kalender staan opgenomen. Als u op de knop “abonneer op kalender” 
klikt dan kan deze ook geëxporteerd worden naar Google Calendar, 
iCalendar en Outlook. 
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Bongerdstraat 4 

1326 AB Almere 

036-5376558 

www.zonnewiel.nl 

info@zonnewiel.nl 
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Schoolfotograaf 
                                                                                                                                                       
Op dinsdag 25 en woensdag 26 oktober komt de schoolfotograaf op 
school. 
Ook dit jaar komt Wiersma Fotografie weer langs om de leerlingen op 
de foto te zetten. De individuele foto’s en groepsfoto’s worden onder 
schooltijd genomen. 
 
De broertjes- /zusjesfoto kan dit jaar weer zoals voorheen, ook als het 
broertje en/of zusje niet op onze school zit. Er wordt een foto gemaakt 
van alle broertjes en/of zusjes samen.  
Het oudste kind wat op school zit haalt de broertjes /zusjes op uit de 
klas.  
Ouders mogen NIET mee naar binnen, de kinderen kunnen weer 
opgehaald worden bij de deur van het Tijgerwoud op het schoolplein. 
Waar nodig worden ze begeleid door iemand van de ouderraad.  
De tijden van de broertjes/zusjes foto’s zijn: 

- Dinsdag 25 oktober aansluitend na school vanaf 15.15 uur. 
- Woensdag 26 oktober aansluitend na school vanaf 12.30 uur. 

Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 (die ook broertjes en/of zusjes 
hebben in diezelfde groepen) is er al een mogelijkheid om vanaf 11.30 
uur op woensdag 26 oktober samen gefotografeerd te worden. 
 
Leerlingen die broertjes en/of zusjes in de groepen 5 t/m 8 hebben, 
kunnen vanzelfsprekend NIET eerder uit de klas gehaald worden.  
 
Voor de broertjes en/of zusjes foto kunt u zich aanmelden door een e-
mail te sturen naar zonnewiel.schoolfotograaf@gmail.com 
Naam oudste kind + achternaam 
Groep + groepsnaam 
Di 25 oktober VANAF 15.15 uur  
Wo 26 oktober VANAF 11.30 UUR (alleen 
voor de groep 1 t/m 4) 
De aanmelding moet uiterlijk 20 oktober 
binnen zijn. 
 
De ouderraad heeft zoveel mogelijk zijn 
best gedaan om alles zo goed mogelijk te 
regelen, nu rest ons alleen nog de 
stralende gezichten van de kinderen op de 
foto. Maar dat komt vast goed! 
Mocht u nog vragen hebben over de 
schoolfotograaf dan kunt u mailen naar: 
zonnewiel.schoolfotograaf@gmail.com  
Het fototeam van de ouderraad zal uw 
vragen beantwoorden. 
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