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Agenda november 
31 oktober: Lesvrije middag 

2: Maandopening 

2: Logopedisch spreekuur 

4: Klassenavond groep 5/6 

7-11: Voortgangsgesprekken 

14: Hulpavond Sinterklaas 

17: Kijkochtend  

23: Hoofdluiscontrole 

23: OR vergadering 

25: Maandsluiting 

25: Klassenavond groep 7/8 

28: MR vergadering 

28-30: 
Voortgangsgesprekken 
groep 3 

 

  

‘t Zonnewieltje 
                                                                          
Naar het Rijksmuseum 
In de komende 
periode gaan 
alle groepen 7/8 
naar het 
Rijksmuseum; 
een bijzondere 
excursie. 
Vandaag was 
het als eerste de 
beurt aan de 
kinderen van De 
Dolfijnenbaai. 
Ter 
voorbereiding 
hebben de 
kinderen zich op 
school al 
verdiept in 
verhalen 
rondom Nova 
Zembla, Hugo 
de Groot en de 
Nachtwacht. 
Bij aankomst kregen de kinderen allemaal een jasje dat paste bij de rol, 
die zij in de groep hadden voorbereid. De verhalen werden op een 
speciaal 17e eeuws podium opgevoerd. 
De kinderen hebben veel plezier gehad en enorm veel geleerd in het 
Rijksmuseum.   
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Muziekuitvoering 
Vandaag hebben 
we met alle 
kinderen genoten 
van een muzikale 
middag; het was 
namelijk weer tijd 
voor een 
muziekuitvoering. 
Verschillende 
kinderen hebben 
laten zien welk 
instrument ze 
bespelen; we 
hebben o.a. 
kunnen luisteren naar optredens op de trombone, de viool, de piano en 
de dwarsfluit.  
 
Ook hebben de groepen 7/8 een gezamenlijk optreden verzorgd met 
een lied uit de Kinderboekenweek. 
Het was een mooie, muzikale afsluiting van deze eerste schoolweek na 
de herfstvakantie; leuk dat er ook zoveel ouders/verzorgers aanwezig 
waren. 
 
Een speciaal compliment nog voor onze muziekjuf Heleen, die samen 
met de kinderen deze viering heeft voorbereid! 
 

 
 

 
 
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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Voortgangsgesprekken 

Afgelopen week hebben we jullie geïnformeerd over het inschrijven 
voor de voortgangsgesprekken; deze vinden plaats in de week van 7 
november. 
Deze gesprekken zijn facultatief; u kunt zich nog t/m a.s. maandag 31 
oktober 12.00 uur inschrijven.  
De voortgangsgesprekken voor de groepen 3 vinden op een later 
moment plaats i.v.m. de herfstsignalering, die in de voorafgaande 
periode wordt afgenomen. De voortgangsgesprekken voor de groepen 3 
vinden plaats in de week van 28 november en de ouders/verzorgers van 
deze groepen kunnen zich hier binnenkort voor inschrijven. 
 
Lesvrije middag 

Aanstaande maandag 31 oktober hebben we een lesvrije middag. Dit 
betekent dat alle kinderen om 11.45 uur vrij zijn en dan opgehaald 
dienen te worden. 
 
Schoolfotograaf 

Dinsdag en woensdag zijn alle individuele-, broertjes/zusjes en 
groepsfoto’s gemaakt. Het maken van alle foto’s is op onze grote school 
altijd een enorme klus. We willen de ouderraad en alle andere 
hulpouders enorm bedanken voor de inzet; “jullie hebben ervoor 
gezorgd dat deze dagen heel soepel verlopen zijn!” Binnenkort 
ontvangen jullie allemaal een mapje met daarin alle benodigde 
informatie om de foto’s online te bestellen. 
 
Parkeren 

Zoals op vrijwel iedere school is ook bij ons het halen en brengen een 
grote uitdaging. Iedere morgen brengen veel ouders/verzorgers tegelijk 
een enorm grote groep kinderen naar school. 
Helaas zien we op sommige momenten dat dit in deze grote drukte ook 
gevaarlijke situaties oplevert, omdat niet iedereen op goede wijze 
gebruik maakt van de parkeervakken. 
We verzoeken jullie allemaal om aandacht te hebben voor het veilig 
brengen en ophalen van de kinderen en daarbij vooral ook begrip en 
rekening te hebben voor elkaar. Bedankt alvast! 

 
Sinterklaas 

5 december komt er alweer aan en dus zijn wij op zoek naar ouders die 
ons willen helpen om de school om te toveren in feestelijke Sintsferen! 
Op maandag 14 november is onze versieravond. We beginnen om 20.00 
uur. We verzamelen in de middenruimte van het hoofdgebouw. 
Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd. 
U kunt zich opgeven via m.lensink@zonnewiel.nl  
Vele handen maken licht werk! 

 
 
Contactgegevens 

 
 

KBS ’t Zonnewiel 
Bongerdstraat 4 

1326 AB Almere 

036-5376558 

www.zonnewiel.nl 

info@zonnewiel.nl 
 

mailto:m.lensink@zonnewiel.nl
http://www.zonnewiel.nl/
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Leesbevordering 

Deze week, in het kader van de boekpromotie, een boekentip van juf 
Agnes. 
 
Waar is grote broer? - Linde Faas  
 
Linde Faas werkt als animator van tekenfilms en als kunstenares, en 
internationaal als illustrator. Ze is de vaste illustrator van Pieter Koolwijk 
en maakte eerder haar eigen prentenboeken zoals Ik neem je mee, De 
jongen en de walvis. Linde woont in Noorwegen en haalt haar inspiratie 
uit de ongerepte natuur van het hoge noorden.  
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1326 AB Almere 

036-5376558 

www.zonnewiel.nl 

info@zonnewiel.nl 
 

http://www.zonnewiel.nl/
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Inschrijven Eerste Communie 

De Eerste Communie vindt plaats op 10 april 2023 (Tweede Paasdag) 
om 10.00 uur en 12.30 uur. 
  
De kinderen (vanaf groep 4 t/m groep 8) worden tijdens elf 
bijeenkomsten voorbereid op hun Eerste Communie. 
Er zijn groepen op zaterdagmorgen en op dinsdagmiddag. 
De lestijden zijn op zaterdag van 9.30 uur tot 11.00 uur en op dinsdag 
van 16.30 uur tot 18.00 uur. 
  
Let op: Het is niet altijd mogelijk om kinderen van een school tijdens de 
voorbereidingen in dezelfde groep in te delen. 
De werkgroep zal echter, indien mogelijk, rekening houden met de door 
u opgegeven voorkeur.  
  
De onkosten voor de voorbereiding inclusief foto’s en video bedragen 
50 euro. 
Voor elk volgend kind uit het gezin zijn de kosten 40 euro. 
Enkele weken na de Eerste Communieviering kunnen foto’s en video 
worden gedownload. 
Deze onkosten dienen VOOR aanvang van de lessen te zijn voldaan. 
  
Kinderen die nog niet gedoopt zijn, moeten voor aanvang van de lessen 
gedoopt worden. 
Hiervoor kunt u na inschrijving een afspraak maken bij de administratie: 
tel.nr. 036-7857047. 
  
U kunt uw kind opgeven door het inschrijfformulier in te vullen op: 
https://katholiekalmere.nl/communie/ 
  
Let op: de sluitingsdatum is 26 december 2022!! 
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