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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 
                                                                          
Korte terugblik 
De eerste 7 schoolweken zitten erop en volgende week mogen alle 
kinderen en collega’s genieten van een welverdiende herfstvakantie. 
We kijken met een tevreden gevoel terug op de start van het schooljaar. 
Een periode zonder enige beperkingen, waarin we zien dat er in de 
groepen een goede pedagogische basis tot stand is gekomen. 

Vanuit die fijne sfeer is er in alle groepen hard gewerkt aan de 
ontwikkeling m.b.t. alle cognitieve vakgebieden. Dit jaar heeft met 
name het vakgebied rekenen onze extra aandacht.                                              
In de groepen 3 t/m 6 zijn we gestart met onze nieuwe rekenmethode 
“Getal en Ruimte Junior”. Volgend jaar zullen we ook in groep 7 met 
deze methode gaan starten en vanaf het schooljaar daarna werken we 
hier ook mee in de groepen 8.                                                                                 
De methode gaat uit van hogere inhoudelijke leerdoelen, waardoor we 
heel gericht bezig zijn om de overstap zo goed mogelijk te laten 
verlopen en in te spelen op bepaalde hiaten. Hiervoor hebben de 
leerkrachten onderling veel overleg en we hebben een extra 
teambijeenkomst gehad met de uitgever. Dit alles vraagt best wat extra 
aandacht, maar we zien dat de overstap naar het werken met de 
nieuwe methode steeds meer vorm krijgt. 

Naast de start in de groepen hebben we in de afgelopen weken ook al 
aandacht gehad voor een aantal ontwikkelthema’s, die de komende 2 
schooljaren centraal staan; zo hebben we o.a. al stilgestaan bij: 

x Het ontwikkeltraject “spelend leren in de kleuterbouw” 
x Het werken in heterogene/gecombineerde groepen; hierbij 

hebben we nagedacht over wat goed gaat, wat knelpunten zijn 
en welke verbeteringen we hiervoor kunnen ontwikkelen. 

x Het versterken van ons cultuuronderwijs 

Al deze ontwikkelthema’s staan samen met een aantal andere 
onderwerpen beschreven in ons Schoolplan. Op deze wijze zijn we 
gericht bezig om ons onderwijs te blijven ontwikkelen/verbreden en 
versterken. 
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 De Kinderboekenweek 

Deze week stond nog volledig in het teken van de Kinderboekenweek. 
Afgelopen week hebben we jullie al geïnformeerd over de diverse 
activiteiten, die we dit jaar hebben georganiseerd. 
 
Ook dit jaar hebben we weer een wedstrijd gehouden voor het gouden 
penseel en de gouden griffel. 
Alle winnaars staan vol trots met hun gouden penseel of griffel op 
onderstaande foto; gefeliciteerd allemaal! 
We willen Raymond (de man van juf Marloes) enorm bedanken voor de 
prachtige gouden penselen en griffels, die hij heeft gemaakt voor de 
prijswinnaars. 

 
Vandaag was de voorleeswedstrijd voor de groepen 7/8. 
De jury bestond dit jaar uit juf Jeanet, juf Yvonne en meester Sergio. 
Er is weer veel voorleestalent voorbijgekomen; uiteindelijk heeft Alysa 
uit de Poezenmand de voorleeswedstrijd gewonnen en zij mag onze 
school vertegenwoordigen tijdens de Almeerse voorleeswedstrijd. 
Gefeliciteerd Alysa! Uiteraard ook nog een groot compliment voor alle 
andere 5 groepswinnaars! 
 
In de afgelopen week 
hebben heel veel kinderen 
genoten van de filmpjes 
over de “Masked Readers”; 
het was best even spannend 
wie er nu achter die 
gemaskerde voorlezers 
schuilgingen. 
Uiteindelijk zijn we er met 
z’n allen achter gekomen 
dat dit juf Rebecca, juf 
Cindy, juf Marjan en juf 
Hélène waren.   
Het was een mooie week, 
waarin onze school vooral in het teken stond van Gi-Ga-Groen. 
 

 
 
Contactgegevens 

 
 

KBS ’t Zonnewiel 
Bongerdstraat 4 

1326 AB Almere 

036-5376558 

www.zonnewiel.nl 

info@zonnewiel.nl 
 

http://www.zonnewiel.nl/
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Wetenschap/techniek 
                                                                                                                                                       
In de afgelopen periode is meester 
Peer van start gegaan met de lessen 
wetenschap/techniek. Ook dit 
schooljaar zal hij weer een project 
van 2 volledige ochtenden geven in 
alle groepen 5/6 en 7/8. 
Hij is gestart bij groep 7/8 de 
Haaienbaai.  
 
Het onderzoeken en ontwerpen 
vormt de kern van de lessen, waarbij 
creativiteit wordt verbonden aan 
wetenschap en technologie. 
Kinderen onderzoeken dit jaar hoe een stofzuiger werkt, leren hoe een 
elektrisch circuit werkt en gaan vervolgens zelf een stofzuiger maken. 
Het bijzondere van deze lessenserie is dat ze zelf complexe problemen 
oplossen, leren door te doen en leren van elkaar. Het is dan ook een 
andere manier van lesgeven en les krijgen. De kinderen ervaren veel 
vrijheid en autonomie. 
 
Tijdens de eerste lessen spatte de energie ervan af en aan het eind van 
de twee lessen werkten de meeste stofzuigers. 
De stofzuigers met elektra gaan mee naar huis. De kinderen geven thuis 
vast een demonstratie en alle slaapkamers zien er dan vast nog 
opgeruimder uit.  
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Algemene ouderraadsvergadering 
                                                                                                                                                       
Op woensdag 12 oktober was de algemene ouderraadsvergadering. 
Tijdens deze avond is de jaarrekening gepresenteerd en is de vrijwillige 
ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld. De vrijwillige 
ouderbijdrage is ongewijzigd en bedraagt ook dit schooljaar €40,00 
Na de herfstvakantie ontvangen jullie via Parro een link naar de 
schoolkassa om daarmee de vrijwillige ouderbijdrage te kunnen 
betalen. 
Voor ons als school is deze bijdrage belangrijk om alle activiteiten goed 
te kunnen blijven organiseren. 
Uiteraard begrijpen we dat het juist op dit moment voor sommige 
ouders/verzorgers lastiger kan zijn om te betalen.  
Sinds vorig schooljaar is er via schoolkassa de mogelijkheid om iets 
extra’s te doneren, daarmee kunnen we er met z’n allen voor zorgen 
dat we alle activiteiten toch op eenzelfde wijze kunnen blijven 
organiseren. 
Het afgelopen jaar hebben we gezien dat veel ouders die iets extra’s 
kunnen missen dit hebben gedaan; we zijn hier als school heel dankbaar 
voor! 
 

Reminder: Schoolfotograaf 
  
Na de vakantie (op dinsdag en woensdag) komt de fotograaf op school. 
In ‘t Zonnewieltje van vorige week heeft u al uitgebreide informatie 
hierover kunnen lezen. 
Alle kinderen gaan met hun hele klas en alleen op de foto. 
 
De broertjes /zusjes foto worden na schooltijd gemaakt. De kinderen 
mogen na schooltijd zélf naar de gymzaal toekomen, waarbij we 
aangeven dat het oudste kind die op onze school zit dan de jongere 
broertjes en/of zusjes moet ophalen 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.  
 
Tijden van broertjes en/of zusjes foto’s: 

- 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. 
 
Mocht u nog vragen hebben over de schoolfotografie dan kunt mailen 
naar: zonnewiel.schoofotograaf@gmail.com 
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