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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 
                                                                          
Maandopening  
Afgelopen woensdag was 
er weer een 
maandopening. Tijdens de 
viering hebben we eerst 
gezongen voor alle jarigen 
uit de maanden november 
en december. 
Daarna hebben de 
leerkrachten een leuk 
toneelstuk opgevoerd; dit keer stond het in het teken van Sint Maarten. 
 
Iris en Michiel wilden heel graag Sint Maarten lopen, maar door het 
onweer ging het feest bijna niet door. Gelukkig konden ze toch nog 
langs alle huizen, waardoor ze uiteindelijk nog van heel veel lekkers 
konden genieten. 
Het was fijn om met dit leuke toneelstuk de maand weer gezamenlijk te 
openen.  
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Rijksmuseum 
Afgelopen week hebben we jullie al geïnformeerd over de bijzondere 
excursie van de groepen 7/8 naar het Rijksmuseum. 
In alle groepen is er voorafgaand aan het bezoek al heel veel geleerd in 
de groep; vandaag was het de beurt aan de kinderen van de 
Poezenmand om het geleerde verder te onderzoeken in het 
Rijksmuseum. Er is weer veel geleerd en ontdekt vandaag! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Klassenavond 
Het belooft vanavond weer een ouderwets gezellige feestavond te 
worden in de school. De kinderen van de groepen 5/6 hebben vanavond 
nl. hun klassenavond. We wensen alle kinderen en leerkrachten alvast 
heel veel plezier. 

 
 

 
 
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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Boekpromotie 

Voor de ontwikkeling van het technisch lezen besteden we als school 
veel aandacht aan het bevorderen van het leesplezier en de 
boekpromotie. Dit laatste aspect krijgt o.a. veel aandacht in de 
boekenkringen, die kinderen voorbereiden.  
Vanaf dit schooljaar gebeurt dit steeds vaker in een nieuwe 
presentatievorm.  
Het maken van een 
boekendoos kan de 
presentatie 
aantrekkelijk maken, 
daarbij kan het 
kinderen ook helpen 
in het presenteren.  
Sadie uit de Apenkooi 
had deze week een 
uitgebreide 
boekendoos over het 
boek 'De Zoete Zusjes 
houden van Holland'!  
 
In het volgende filmpje geeft meester Martin uitleg over hoe je een 
boekendoos kunt maken. https://youtu.be/J-47KtJXvh4 
 
Plezier 

Op een aantal vrijdagmiddagen organiseren we in de kleutergroepen 
een middag waarin de kinderen lekker gezelschapsspelletjes met elkaar 
spelen.  
 
Wat is het dan 
genieten als je 
zoveel ouders en 
opa’s en oma’s 
lekker bezig ziet 
met een klein 
groepje kinderen.  
Bedankt voor jullie 
hulp; het was een 
feestje voor de 
kinderen! 
 
Voortgangsgesprekken 

Volgende week zijn de voortgangsgesprekken; jullie hebben je hier 
afgelopen week allemaal voor in kunnen schrijven. 
Denken jullie eraan om op tijd aanwezig te zijn op de afspraak? Bedankt 
alvast! 
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